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1. Жалпы ережелер 

 

1. Общие положения 
1.1. «Батыр Көмір» жергілікті кәсіподағы» 

қоғамдық бірлестігі (бұдан әрі - «Батыр 

Көмір» жергілікті кәсіподағы» немесе 

«Кәсіподақ») өзінің жалпы еңбек және 

өндірістік-кәсіби мүдделерін қорғау, 

сондай-ақ, әлеуметтік-экономикалық 

құқықтар мен өзге де кепілдіктерді 

қамтамасыз ету үшін, «Богатырь Көмір» 

ЖШС жұмысшыларымен және 

зейнеткерлерімен құрылды. 

1.1. Общественное объединение «Локальный 

профессиональный союз «Батыр Комир» (далее 

- ОО «Локальный профсоюз «Батыр Комир», 

или «Профсоюз») создано работниками и 

пенсионерами  ТОО «Богатырь Комир» для 

защиты своих общих трудовых и 

производственно - профессиональных 

интересов, а также обеспечения социально-

экономических прав и других гарантий. 

1.2. Кәсіподақтың толық атауы: 1.2. Полное название Профсоюза: 

1.2.1.  мемлекеттік тілде - «Батыр Көмір» 

жергілікті кәсіподағы» қоғамдық 

бірлестігі; 

1.2.1. на государственном языке - «Батыр 

Көмір» жергілікті кәсіподағы» қоғамдық 

бірлестігі; 

1.2.2.  орыс тілінде - «Общественное 

объединение «Локальный 

профессиональный союз «Батыр Комир». 

1.2.2. на русском языке - Общественное 

объединение «Локальный профессиональный 

союз «Батыр Комир». 

1.3. Кәсіподақтың қысқартылған атауы: 1.3. Сокращенное наименование Профсоюза: 

1.3.1. мемлекеттік тілде - «Батыр Көмір»  

жергілікті кәсіподағы» ҚБ; 

1.3.1. на государственном языке: «Батыр 

Көмір» жергілікті кәсіподағы» ҚБ; 

1.3.2. орыс тілінде ОО «Локальный 

профсоюз «Батыр Комир». 

1.3.2. на русском языке: ОО «Локальный 

профсоюз «Батыр Комир».  

1.4. «Батыр Көмір» жергілікті кәсіподағы» 

ҚБ, оның құрылымдық бөлімшелері және 

сайлау органдары өз әрекеттерін Қазақстан 
Республикасы Конституциясына және 

Қазақстан Республикасының «Кәсіби 

одақтар туралы», «Қоғамдық бірлестіктер 

туралы», «Коммерциялық емес ұйымдар 

туралы» Заңдарына, Қазақстан 

Республикасының өзге де заңнамалық 

актілерімен және осы Жарғыға сәйке  

жүзеге асырады.  

1.4. ОО «Локальный профсоюз «Батыр Комир», 

его структурные подразделения и их выборные 

органы осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Республики 

Казахстан, Законами Республики Казахстан «О 

профессиональных союзах»,                                     

«Об общественных объединениях», «О 

некоммерческих организациях», другими                                    

законодательными актами Республики 

Казахстан и настоящим Уставом.  

1.5. Жұмыс берушіні ауыстыру «Батыр 

Көмір» жергілікті кәсіподағы» ҚБ және 

осы Жарғының қызметінің тоқтауына әкеп 

соқпайды.  

1.5. Смена работодателя не влечет прекращения 

деятельности ОО «Локальный профсоюз 

«Батыр Комир» и настоящего Устава. 

1.6. Кәсіподақ өз әрекеттерін іске асыруда 

барлық деңгейдегі мемлекеттік 

органдарына, саяси партияларына, жұмыс 

берушілерге және олардың бірлестіктеріне 

тәуелді емес және бақылауда емес, оларға 

есеп бермейді. 

1.6. В своей деятельности Профсоюз независим 

от государственных органов всех уровней, 

политических партий, работодателей и их 

объединений, не подконтролен и не подотчетен 

им. 

1.7. «Батыр Көмір» жергілікті кәсіподағы» 

ҚБ заңды тұлға болып табылады. 

Кәсіподақтың құқықтық қабілеті Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актілерімен 

белгіленген тәртіпте ол мемлекеттік 

тіркеуден өткен сәттен бастап күшіне 

енеді.   

1.7. ОО «Локальный профсоюз «Батыр Комир» 

является юридическим лицом. 

Правоспособность Профсоюза возникает с 

момента его государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательными 

актами Республики Казахстан.   

1.8. Кәсіподақ өз атынан келісімдер мен 1.8. Профсоюз имеет право заключать от своего 
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шарттарды жасауға, оқшауландырылған 

мүлікті меншігінде ұстауға немесе 

басқаруға алуға, мүліктік және жеке 

мүліктік емес құқыққа ие болуға немесе 

иесіздендіруге құқылы, сотта талапкер 

немесе жауапкер болуға құқылы, 

ынтымақтастық, қайырымдылық  және т.б. 

қорлар құру. 

имени договоры, соглашения, иметь в 

собственности или в управлении обособленное 

имущество, приобретать или отчуждать 

имущественное и личное неимущественное 

право, быть истцом и ответчиком в суде, 

создавать фонды солидарности, 

благотворительные и другие. 

1.9. Кәсіподақта дербес теңгерім болады, 

банктерде ұлттық және шетел 

валютасымен есептік және өзге шоттары, 

мемлекеттік және орыс тілдерінде атауы 

көрсетілген мөрі, мөртабаны және 

бланкілері болады. 

1.9. Профсоюз имеет самостоятельный баланс, 

расчетный и другие счета в национальной и 

иностранной валюте в банках, печать, штамп и 

бланки с указанием своего наименования на 

государственном и русском языках. 

1.10. «Батыр Көмір» жергілікті 

кәсіподағы» ҚБ мекенжайы: Қазақстан 

Республикасы, 141206, Павлодар облысы 

Екібастұз қаласы, Новоселов кошесі, 

114/29  үй.  

1.10. Местонахождение ОО «Локальный 

профсоюз «Батыр Комир»: Республика 

Казахстан, 141206, Павлодарская область, 

город Экибастуз, улица Новоселов, дом 114/29. 

II. Кәсіподақ қызметінің мақсаттары 

және мәні 

II. Цели и предмет деятельности Профcоюза 

2.1. «Батыр Көмір» жергілікті кәсіподағы» 

ҚБ негізгі мақсаттары болып 

табылатындар: Кәсіподақ мүшелерінің 

еңбек құқығын, әлеуметтік-экономикалық 

және кәсіби құқықтары мен мүдделерін 

қорғау, жұмыс берушілермен өзара 

әлеуметтік ынтымақтастықты 

ұйымдастыру, кәсіподақ ынтымақтастығын 

нығайту. 

2.1. Основными целями ОО «Локальный 

профсоюз «Батыр Комир» являются: защита 

трудовых, социально-экономических и 

профессиональных прав и интересов членов 

Профсоюза, организация взаимовыгодного 

социального сотрудничества с работодателем и 

укрепление профсоюзной солидарности. 

2.2. Кәсіподақ қызметінің мәні болып 

табылатындар: 

2.2. Предметом деятельности Профсоюза 

является: 

2.2.1. өз құзыреті шегінде жұмыс 

берушілермен, мемлекеттік билік 

органдарымен,кәсіпкерлер 

бірлестіктерімен және қоғамдық 

ұйымдармен өзара қатынастар кезінде 

Кәсіподақ мүшелерінің құқықтары мен 

мүдделерін ұсыну және қорғау; 

2.2.1. представление и защита прав и интересов 

членов Профсоюза в пределах своих 

полномочий во взаимоотношениях с 

работодателем, органами государственной 

власти, объединениями предпринимателей и 

общественными организациями; 

2.2.2. жұмысшы басқа Кәсіподақ тізімінде 

тұрмаған және Кәсіподақтың есеп шотына 

есептелген еңбек ақысынан бір пайыз 

көлемінде кәсіподақ жарналарын төлеген 

жағдайда, жұмыс берушімен, мемлекеттік 

үкімет органдарымен, кәсіпкерлер 

бірлестігімен және қоғамдық ұйымдармен  

өзара қарым-қатынастағы өз өкілеттілігі 

шегінде  Жергілікті кәсіподақ мүшелері 

болып табылмайтын жұмысшылардың 

құқықтарымен мүдделерін ұсыну және 

қорғау; 

2.2.2. представление и защита прав и интересов 

работников, не являющимися членами 

Профсоюза, в пределах своих полномочий во 

взаимоотношениях с работодателем, органами 

государственной власти, объединениями 

предпринимателей и общественными 

организациями при условии, что работник не 

состоит в другом Профсоюзе и уплачивает 

профсоюзные взносы в размере одного 

процента от начисленной заработной платы на 

расчетный счет Профсоюза; 

2.2.3. әлеуметтік әріптестік жүйесін 

дамыту, басты келісімдерді, аумақтық 

және салалық келісімдерін міндетті түрде 

2.2.3. развитие системы социального 

партнерства, обязательность выполнения 

генерального, отраслевого и регионального 
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орындау, жұмыскерлердің - Кәсіподақ 

мүшелерінің атынан жұмыс берушімен 

ұжымдық шарт жасасу және келіссөздерді 

жүргізу; 

соглашений, ведение переговоров и заключение 

коллективного договора с работодателем от 

имени работников – членов Профсоюза; 

2.2.4. қолданыстағы еңбек заңнамасына 

сәйкес өз мүшелерінің заңды мүдделерін 

және құқықтарын сақтауға қоғамдық 

бақылау жүргізу;  

2.2.4. осуществление общественного контроля 

за соблюдением прав и законных интересов 

своих членов в соответствии с действующим 

трудовым законодательством; 

2.2.5. сотқа дейінгі еңбек дауларының 

шешімдеріне қатысу, Кәсіподақ 

мүшелерінің мүдделерін, еңбек 

құқықтарын қорғау үшін қажеттілікке сай 

сот органдарына жүгіну, сотта, еңбек 

арбитражында және мемлекеттік 

органдарында, медиация жүргізу кезінде 

олардың мүддесін қорғау; 

2.2.5. участие в досудебном разрешении 

трудовых споров, обращение при 

необходимости в судебные органы с исковыми 

заявлениями в защиту трудовых прав и 

интересов своих членов Профсоюза, 

представление их интересов при проведении 

медиации, в суде, трудовом арбитраже и в 

государственных органах; 

2.2.6. Кәсіподақ мүшелерінің құқықтық 

және әлеуметтік қорғалуын ұйымдастыру 

және қамтамасыз ету бойынша Қоғамның 

сайлау органдарының және оның 

құрылымдық бөлімшелері жұмысын 

үйлестіру және алқаластығын қамтамасыз 

ету; 

2.2.6. координация и обеспечение 

коллегиальности в работе выборных органов 

Профсоюза и его структурных подразделений 

по организации и обеспечению правовой и 

социальной защиты членов Профсоюза; 

2.2.7. құқықтық сауаттылықтарын арттыру 

мақсатында Кәсіподақ мүшелері арасында 

түсіндірме жұмыстарды жүргізу; 

2.2.7. проведение разъяснительной работы 

среди членов Профсоюза с целью повышения 

их правовой грамотности; 

2.2.8. жұмыскерлердің күн тәртіптемесін, 

еңбек тәртібін, сондай-ақ еңбек қорғау 

және қауіпсіздік ережелерін сақтауына 

ықпал ету; 

 

2.2.8. содействие в соблюдении работниками 

правил трудового распорядка, трудовой 

дисциплины, а также правил безопасности и 

охраны труда; 

2.2.9. Кәсіподақ мүшелерінің зейнеткерлік 

қамтамасыз етілуін ұйымдастыруға, 

демалыс және санаториялық- шипажайда 

емделуіне және демалуына көмек беру; 

2.2.9. оказание помощи членам Профсоюза в 

организации их пенсионного обеспечения,                 

санаторно-курортного лечения и отдыха; 

2.2.10. Кәсіподақ мүшелері және олардың 

балалары арасында мәдени-көпшілік және 

спорттық- сауықтыру іс-шараларын өткізу; 

2.2.10. проведение культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий 

среди членов Профсоюза и их детей; 

2.2.11. Кәсіподақ мүшелеріне құқықтық, 

қайырымдылық кеңестік, 

ұйымдастырушылық көмек көрсету; 

2.2.11.  осуществление организационной, 

консультативной, правовой и 

благотворительной помощи  членам 

Профсоюза; 

2.2.12. қоғамдық және сақтандыру 

қорларын құруға қатысу, Жарғымен 

қарастырылған мақсаттарды орындау үшін 

кәсіпкерлік және өзге әрекеттерді дамыту. 

2.2.12. участие в создании общественных и 

страховых фондов, развитие 

предпринимательской и иной деятельности для 

выполнения задач, предусмотренных Уставом. 

III. Кәсіподақтың 

ұйымдастырушылық құрылымы  

III. Организационная структура Профсоюза 

3.1. Кәсіподақтың қызметі демократияға 

және өз мүшелерінің белсендігіне иек 

артатын ішкі одақтас тәртіп негізінде 

құрылады. 

3.1. Деятельность Профсоюза строится на 

основе внутрисоюзной дисциплины, 

опирающейся на демократию и активность 

своих членов. 

 


