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1. Жалпы ережелер
1.1. Бұдан əрі «Академия» аталатын «Ұлттық
кинематографиялық өнер жəне ғылым
академиясы» қоғамдық бірлестігі осы
Жарғыда көрсетілген ортақ мақсаттарға қол
жеткізу үшін азаматтардың жəне (немесе)
заңды тұлғалар – саяси партиялардан өзге
қоғамдық бірлестіктердің бірігуі арқылы
құрылған қоғамдық бірлестік түріндегі
бейкоммерциялық үкіметтік емес ұйым
болып табылады.
1.2. Академия өзінің жарғылық мақсаттарын
орындай
отырып,
Қазақстан
Республикасының Конституциясы, Қазақстан
Республикасының
Азаматтық
кодексі,
Қазақстан Республикасының «Қоғамдық
бірлестіктер туралы» Заңы, Қазақстан
Республикасының
«Бейкоммерциялық
ұйымдары туралы» Заңы, сондай-ақ өзге
заңнамалық актілерің, осы Жарғының
негізінде əрекет етеді, өз қызметінде
жалпымойындалған
халықаралық
қағидаларды, нормалар мен стандарттарды
басшылыққа алады.
1.3. Академияның қызметі еріктілік, барлық
мүшелерінің теңдігі, өзін-өзі басқару,
заңдылық жəне жариялылық қағидаларына
негізделеді.
1.4. Академияның атауы:
толық:
- қазақ тілінде: «Ұлттық кинематографиялық
өнер жəне ғылым академиясы» қоғамдық
бірлестік;
- орыс тілінде: Общественное объединение
«Национальная
академия
кинематографических искусств и наук»;
- ағылшын тілінде: National Academy of
Motion Picture Arts and Sciences;
қысқартылған:
- қазақ тілінде: «Ұлттық киноакадемиясы»
ҚБ;
- орыс тілінде: ОО «Национальная
киноакадемия».
- ағылшын тілінде: National Film Academy;
1.5. Академия табыс табуды өзінің негізгі
мақсаты тұтпайды оны өз мүшелерінің
арасында үлестірмейді.
1.6. Мемлекеттік тіркеуден кейін Академия
заңды тұлға болып табылады, дербес меншігі
бар жəне өз міндеттемелері бойынша осы
мүлкімен жауап береді, өз атынан мүлікті
сатып ала алады жəне өзге мүліктік жəне
жеке мүліктік емес құқықтарды іске асыра
алады, сотта жауапкер мен талапкер бола

1. Общие положения
1.1.
Общественное
объединение
«Национальная
академия
кинематографических искусств и наук»,
именуемое в дальнейшем «Академия»,
является
некоммерческой
неправительственной организацией в форме
общественного объединения, созданного
путем объединения граждан и (или)
юридических
лиц
–
общественных
объединений, за исключением политических
партий, для достижения общих целей,
указанных в настоящем Уставе.
1.2. Академия, выполняя свои уставные цели,
действует на основании Конституции
Республики
Казахстан,
Гражданского
Кодекса Республики Казахстан, Закона
Республики Казахстан «Об общественных
объединениях»,
Закона
Республики
Казахстан
«О
некоммерческих
организациях»,
а
также
иных
законодательных актов, настоящего Устава,
руководствуется в своей деятельности
общепризнанными
международными
принципами, нормами и стандартами.
1.3. Деятельность Академии основывается на
принципах добровольности, равноправия
всех ее членов, самоуправления, законности
и гласности.
1.4. Наименование Академии:
полное:
на
казахском
языке:
«Ұлттық
кинематографиялық өнер жəне ғылым
академиясы» қоғамдық бірлестік;
- на русском языке: Общественное
объединение
«Национальная
академия
кинематографических искусств и наук»;
- на английском языке: National Academy of
Motion Picture Arts and Sciences;
сокращенное:
на
казахском
языке:
«Ұлттық
киноакадемиясы» ҚБ;
- на русском языке: ОО «Национальная
киноакадемия».
- на английском языке: National Film
Academy;
1.5. Академия не имеет основной своей
целью извлечение дохода и не распределяет
его между своими членами.
1.6. После государственной регистрации
Академия является юридическим лицом,
имеет
в
собственности
обособленное
имущество
и
отвечает
по
своим
обязательствам этим имуществом, может от
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алады.
1.7. Академия мемлекеттік жəне мемлекеттік
емес ұйымдармен
ынтымақтаса жəне
əрекеттесе алады, олармен келісімдер мен
шарттар жасаса алады, олар үшін заңнамамен
көзделген белгілі бір жұмыстарды атқара
алады.
1.8. Академия осы Жарғымен анықталған
мақсаттар мен міндеттерді материалдық
қамсыздандыру
үшін
өндірістік,
шаруашылық жəне өзге қызмет түрлерімен
айналысатын меншікті жəне бірлескен
кəсіпорындарды, мекемелерді, ұйымдарды
құра алады.
1.9. Академия мүшелері Академияның
міндеттемелері бойынша өз мүлкімен жауап
бермейді, ал Академия өз мүшелерінің
міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
1.10. Академияның дербес теңгерімі, есептік
жəне басқа шоттары, соның ішінде
валюталық шоттары, атауы көрсетілген мөрі,
мөртаңбалары мен бланкілері бар.
1.11.
Академия
жергілікті
қоғамдық
бірлестігі мəртебесіне ие болып, өз қызметін
Алматы қаласының аумағында жүзеге
асырады.
1.12.
Академияның
орналасқан
жері:
Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы
қаласы, Шевченко көшесі, 28.

своего имени приобретать имущество и
осуществлять иные имущественные и
личные неимущественные права, быть
истцом и ответчиком в суде.
1.7. Академия может сотрудничать и
взаимодействовать с государственными и
негосударственными
организациями,
заключать с ними соглашения и договоры,
выполнять для них определенные работы,
предусмотренные законодательством.
1.8. Академия может создавать собственные
и совместные предприятия, учреждения,
организации,
осуществляющие
производственную, хозяйственную и иные
виды деятельности для материального
обеспечения целей и задач, определенные
настоящим Уставом.
1.9. Члены Академии не отвечают по
обязательствам
Академии
своим
имуществом, а Академия не отвечает по
обязательствам своих членов.
1.10. Академия имеет самостоятельный
баланс, расчетные и другие счета, включая
валютный, печать со своим наименованием,
штампы и бланки.
1.11. Академия имеет статус местного
общественного объединения и осуществляет
свою деятельность на территории города
Алматы.
1.12.
Место
нахождения
Академии:
Республика Казахстан, 050010, город
Алматы, улица Шевченко, 28.

2. Академияның мақсаттары, міндеттері
мен түрлері
2.1. Академия қызметінің мақсаттары:
- Қазақстан Республикасында киноөнерін
қолдау жəне дамыту (киноөнері деп
кинотеатрларда, теледидар арқылы көрсету
жəне өзге үлгілерді ойнату үшін кез келген
жанрдағы
аудиокөрнекі
туындыларды
түсіру түсініледі);
қазақстандық
жəне
халықаралық
көрермендер
арасында
қазақстандық
киноөнердің
ең
үздік
туындыларын
насихаттау;
- киноөнер саласында жұмыс істейтін
қазақстандық мəдениет, өнер жəне білім
қызметкерлерін олардың шығармашылық
жəне кəсіби мүдделерін қолдау мен қорғау
мақсатында біріктіру;
- қазақстандық жəне шетелдік ұйымдармен
жəне
киноөнер
қайраткерлерімен
ынтымақтасу;
- Қазақстан Республикасы халқының
кинематографиялық дəстүрлерін сақтап
қалу
мен
көбейту
мақсаттарында

2. Предмет и цели деятельности Академии
2.1.
Целями
деятельности
Академии
являются:
- поддержка и развитие киноискусства в
Республике Казахстан (под киноискусством
понимается создание аудиовизуальных
произведений в любом жанре для проката в
кинотеатрах, показа на телевидении и
воспроизведения в иных формах);
пропаганда
лучших
произведений
казахстанского
киноискусства
среди
казахстанской и международной аудитории;
- объединение казахстанских работников
культуры,
искусства
и
образования,
работающих в области киноискусства для
поддержки и защиты их творческих и
профессиональных интересов;
- сотрудничество с казахстанскими и
зарубежными организациями и деятелями
киноискусства;
- поддержка профессиональной творческой
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кинематографиялық өнер жəне ғылыми
саласында кəсіби шығармашылық қызметке
қолдау көрсету;
- кино жəне телевизия саласында жұмыс
істейтін қазақстандық мəдениет, өнер
қызметкерлерін
жəне
эстетика,
мəдениеттану,
əлеуметтік
психология,
философиялық
антропологиямен
айналысатын, əлем мəдениетінінің тарихын
жəне
өнертанудың
тарихи-теориялық
мəселелерін
зерттеумен
айналысатын
ғылыми
қызметкерлерді
олардың
шығармашылық жəне кəсіби мүдделерін
қолдау мен қорғау үшін біріктіру;
- отандық жəне əлемдік киноөнердің
шығармашылық тəжірибесін зерттеу жəне
жалпылау,
киноөнердің
тарихы
мен
теориясының өзекті мəселелері бойынша
зерттеулер жүргізу;
- кəсіби кинематографиялық білім беру мен
эстетикалық тəрбиелеу теориясы мен
тəжірибесін
жетілдіру,
жоғарыбілікті
шығармашылық кадрларды даярлау;
- отандық жəне əлемдік киноөнердің
шығармашылық тəжірибесін зерттеу жəне
жалпылау,
киноөнер
тарихы
мен
теориясының өзекті мəселелері бойынша
зерттеулер жүргізу;
- кинематорграф жəне оның өнер мен озық
технологиялар саласындағы жетістіктерін
насихаттау;
- киноөнер саласында мəдени, білім беру
жəне технологиялық ілгерілеу үшін кино мен
телевизия саласының үздік шеберлерінің
арасындағы ынтымақтастықты көтермелеу;
- қазақстандық жəне əлемдік киноөнердің
көрнекті жетістіктерін насихаттау;
- кинематографияның технникалық қорын
жақсарту мен əдістерін жетілдіру үшін
техникалық саладағы ынтымақтастықты
дамыту;
- кинематографиялық үдерістің əртүрлі
мəселелері бойынша дөңгелек үстелдер мен
пікірталастар ұйымдастыру.
2.2. Академияның қызметінің пəні:
- киноөнер, кинематография, телевизия
жəне академиялық гуманитарлық пəндер
саласында ғылыми зерттеулер жүргізу жəне
оларды қаржыландыру;
- кино, телевизия жəне киноқалыптастыру
саласындағы шығармашылық жетістіктер
үшін
Академия
атынан
марапаттар,
сыйлықтар,
естелік
төсбелгілерді
тағайындау жəне тарту ету;

деятельности
в
области
кинематографических искусств и наук, в
целях
сохранения
и
приумножения
кинематографических традиций народа
Республики Казахстан;
- объединение казахстанских работников
культуры, искусства, работающих в области
кино и телевидения, и научных работников,
занимающихся эстетикой, культурологией,
социальной психологией, философской
антропологией, историей мировой культуры
и историко-теоретическими проблемами
искусствознания, для поддержки и защиты
их
творческих
и
профессиональных
интересов;
- изучение и обобщение творческого опыта
отечественного и мирового киноискусства,
проведение исследований по актуальным
проблемам
истории
и
теории
киноискусства;
- совершенствование теории и практики
профессионального кинематографического
образования и эстетического воспитания,
подготовка
высококвалифицированных
творческих кадров;
- изучение и обобщение творческого опыта
отечественного и мирового киноискусства,
проведение исследований по актуальным
проблемам
истории
и
теории
киноискусства;
пропаганда
кинематографа
и
его
достижений в области искусства и передовых
технологий;
- поощрение сотрудничества среди лучших
мастеров кино и телевидения во имя
культурного,
образовательного
и
технологического
прогресса
в
сфере
киноискусства;
- пропаганда выдающихся достижений
казахстанского и мирового киноискусства;
- развитие сотрудничества в технической
сфере для совершенствования методов и
улучшения
технической
базы
кинематографии;
- организация круглых столов и дискуссий
по
различным
вопросам
кинематографического процесса.
2.2. Предметом деятельности Академии
являются:
- проведение и финансирование научных
исследований в области киноискусства,
кинематографии,
телевидения
и
академических гуманитарных дисциплин;
- учреждение и присуждение от имени
4

- отандық киномұрағат пен киноқорды
сақтау мен дамытуға бағытталған ісшаралар мен ғылыми зерттеулерді жүргізу
жəне қолдау;
кинематографиялық
жəне
өзге
мұражайларды
құру
мен
қолдау
жұмыстарын жүргізу;
- кинематография саласында авторлық
құқық пен шектес құқықтарды, мұрагерлік
құқықтарын қорғау жұмыстарын жүргізу;
- киноөнердің қазақстандық шеберлерімен
жасалған кино туындыларды Қазақстан
Республикасына қайтару жөніндегі ісшараларды жүргізу;
- өзінің шығармашылық, білім беру,
көрнекілік,
технологиялық
деңгейі
бойынша, сондай-ақ тұтынушылық əлеуеті
бойынша маңызды кино туындыларды
түсіруге қатысу;
- кино жəне телевизия саласында отандық
кəсіби білім беру жүйесін құруды
ұйымдастыру жəне қатысу, қазақстандық
өнер жəне кино түсіру қызметкерлері үшін,
соның ішінде шетелде кəсіби қайта даярлау
мүмкіндіктерін жасау;
- кино жəне телевизия саласындағы кəсіби
қыметтің беделін көтеру жəне жаңа этиканы
қалыптастыру жұмыстарын жүргізу;
Академияның
тақырыбы
бойынша
жарнамалық-баспалық,
ғылыми,
сараптамалық жəне сабағаттық қызметті
қолданыстағы заңнамаға сəйкес жүзеге
асыру;
- кино өндірісі саласында өздігінен
жүргізілген жəне қолданыстағы заңнамамен
анықталатын шекте ішкі жəне əлемдік
нарықтардағы барлық мүдделі ұйымдар мен
тұлғаларға ұсынылған ғылыми-техникалық
əзірленімдер,
«ноу-хау»,
патенттер,
үлгілердің енгізілуін жəне іске асырылуын
ұйымдастыру;
- кино- жəне телеөндіріс жəне кино- жəне
телекөрсетілім саласында олардың іске
асырылуының
орындылығы
мен
экономикалық
тиімділігі
туралы
қорытындының берілуімен, инвестициялық
жобалар мен келісім-шарттарды талдау,
тəуелсіз сараптама жүргізу;
- барлық мүдделі тұлғалар үшін ашық
ақпараттық
кеңістік
қалыптастыру
мақсатында
Академияның
қызметіне
қатысты мəселелер бойынша ақпараттық
деректер қорын құру;
- кино жəне телевизия саласында кəсіби

Академии премий, призов, памятных
медалей за творческие достижения в
области
кино,
телевидения
и
кинообразования;
- проведение и поддержка мероприятий и
научных исследований, направленных на
сохранение и развитие отечественного
киноархива и кинофонда;
- проведение работ по созданию и
поддержке кинематографических и иных
музеев;
- проведение работ по охране авторского
права и смежных прав, прав наследования в
области кинематографии;
- проведение мероприятий по возвращению
в Республику Казахстан кинопроизведений,
созданных
казахстанскими
мастерами
киноискусства;
- участие в создании кинопроизведений,
значительных по своему художественному,
образовательному,
зрелищному,
технологическому уровню, а также по
потребительскому потенциалу;
- организация и участие в создании
отечественной системы профессионального
образования в области кино и телевидения,
создание возможностей профессиональной
переподготовки
для
казахстанских
работников искусства и кинообразования, в
том числе за рубежом;
- проведение работ по повышению
престижа профессиональной деятельности в
области
кино
и
телевидения
и
формированию новой этики;
- осуществление в соответствии с
действующим законодательством рекламноиздательской, научной, экспертной и
консультативной деятельности по тематике
Академии;
- организация внедрения и реализации
созданных самостоятельно и предложенных
научно-технических разработок, «ноу-хау»,
патентов,
образцов
в
области
кинопроизводства
для
всех
заинтересованных организаций и лиц на
внутреннем и мировом рынках в рамках,
определяемых
действующим
законодательством;
анализ,
независимая
экспертиза
инвестиционных проектов и контрактов в
области кино- и телепроизводства и кино- и
телепоказа с представлением заключения о
целесообразности
их
реализации
и
экономической эффективности;
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білік беру, өнер, мəдениет жəне білім беру
саласының қазақстандық қызметкердеоіг
кəсіби қайта даярлау жүйесін дамыту;
кино
саласында,
соның
ішінде
халықаралық бағдарламалар аясында оқу
орталықтарын,
оқу
орындарын,
семинарларды, мамандарды даярлау жəне
біліктілігін арттыруды ұйымдастыру;
кинематография
жəне
телевизия
саласындағы көркемшығармашылық білім
беру, педагогикалық қызмет;
- балалар мен жасөспірімдердің ұлттық
жəне
əлемдік
кинематография
жетістіктеріне, классикалық білім беруді
қайта жаңғыртуға тарту;
- кино жəне телевизия саласындағы
қоғамдық бастамаларды қолдау, соның
ішінде жастардың əлеуметтік-маңызды
бастамаларын қолдау, халық дəстүрлерін
жаңғыртуға,
тарих
пен
мəдениет
ескерткіштерін, ландшафттар, ескерткіштер
мен есте қалаларлық жерлерді құтқару мен
сақтап қалуға белсенді қатысуына тарту,
Академия
қызметімен
байланысты
жобаларды іске асыруда, шығармашылық
өсімде дарынды жастарға көмек көрсету;
- жас дарынды кинематографшылардың
əртүрлі тəжірибеден өтуін ұйымдастыру;
қазақстандық
кинематографияны
жаңғырту мен дамытуға, кинематография
жəне телевзия саласындағы қайырымдылық,
меценаттық
жəне
демеушілікті
ынталандыру жəне дамыту шараларын
жүзеге асыруға бағытталған жобалар мен
бағдарламаларды іске асыру үшін ішкі жəне
сыртқы инвестициялар, қайырымдылық
салымдар мен қайырымдарды тарту жəне
ынталандыру;
халық
дəстүрлерін
жаңғыртуға
бағытталған іс-шараларды жүргізу;
- мамандандырылған мекемелер мен
ұйымдар
желісі
–
киномектептер,
киностудияларды қолдау жəне дамыту;
əлемдік
танымалдылыққа
ие
кинофильмдердің бүтіндігі мен сақталуын
қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды
қаржыландыру;
- құнды кинематография объектілерін қайта
құру мен қалпына келтіруге қатысу;
- Академияның қызметімен байланысты
фестивальдер,
конкурстар,
форумдар,
көрмелер, семинарлар, симпозиумдар мен
басқа мəдени, ғылыми жəне кəсіби
оқиғаларды ұйымдастыру жəне жүргізу;

- создание информационной базы данных по
вопросам,
касающимся
деятельности
Академии, с целью создания открытого
информационного пространства для всех
заинтересованных лиц;
- развитие системы профессионального
образования в области кино и телевидения,
профессиональной
переподготовки
казахстанских
работников
искусства,
культуры и образования;
- организация учебных центров, учебных
заведений, семинаров, курсов подготовки и
повышения квалификации специалистов в
области кино, в том числе в рамках
международных программ;
художественное
образование,
педагогическая деятельность в области
кинематографии и телевидения;
- приобщение детей и молодежи к
достижениям национальной и мировой
кинематографии,
возрождению
классического образования;
- поддержка общественных инициатив, в
том числе поддержка социально-значимых
инициатив молодежи в области кино и
телевидения, привлечение ее к активному
участию
в
возрождении
народных
традиций, в спасении и сохранении
памятников
истории
и
культуры,
ландшафтов, памятников и памятных мест,
оказание помощи одаренной молодежи в
творческом росте, реализации проектов,
связанных с деятельностью Академии;
- организация различных форм стажировки
молодых талантливых кинематографистов;
- привлечение и стимулирование внешних и
внутренних инвестиций, благотворительных
вкладов и пожертвований для реализации
проектов и программ, направленных на
возрождение и развитие казахстанской
кинематографии,
осуществление
мероприятий
по
стимулированию
и
развитию благотворительности, меценатства
и спонсорства в области кинематографии и
телевидения;
- проведение мероприятий, направленных на
возрождение народных традиций;
поддержка
и
развитие
сети
специализированных
учреждений
и
организаций - киношкол, киностудий;
- финансирование работ по обеспечению
сохранности и хранению кинофильмов,
имеющих мировую известность;
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- қазақстандық кинематографшылардың
шығармашылық жетістіктерін насихаттау;
- кино туындыларын түсіру, өндіру жəне
тарату, соның ішінде Интернет желісінде
тарату мəселелері бойынша ұсыныстарды
орнатылған тəртіпте сəйкес органдарға
енгізу;
- дебюттік немесе пилоттық жобалар болып
табылатын, кино саласындағы Интернетжобаларды қолдау;
- киноөнердің дамуына айтарлықтай үлес
қосқан мəдениет жəне өнер, ғылым мен
мəдениет
саласындағы
көрнекі
қайраткерлерге
құрмет
атақтарын,
марапаттарды тағайындауды бастамалау,
ұйымдастыру жəне өтінімхаттарды қолдау;
- меншікті баспа органдарын құру, əртүрлі
жанрлар мен түрдегі тақырыптық əдебиет,
кітаптар, шағын кітапшалар, альбомдар,
аудиокөрнекі жəне желілік өнімдерді басып
шығару жəне тарату;
- Академияның веб-сайтын ашу;
қазақстандық
кино
өндірістің
шаруашылық
етуші
субъектілерінің,
кинопрокат пен телевизиясының сыртқы
нарықта қызметті жүзеге асыру үдерісінде
тəуелсіздігі
мен
дербестігінің
қажет
құқықтық жəне əлеуметтік кепілдіктерін
қалыптастыру мен қамтамасыз етуге
қатысу;
- киноөнер, телевизия жəне кинематография
мəселелері бойынша тұрақты əрекет ететін
дөңгелек үстелдерді ұйымдастыру;
- кино өндірісі, кинопрокат жəне кино түсіру
саласында халықаралық байланыстардың
орнатылуына жəрдемдесу;
Академияның
тақырыбы
бойынша
жарнамалық-баспалық,
ғылыми,
сараптамалық жəне сабағаттық қызметті
қолданыстағы заңнамаға сəйкес жүзеге
асыру,
кең
ауқымды
сарапшылық
қызметтерді көрсету;
- кинематографияның өзекті мəселелері
бойынша қоғамдық пікір қалыптастыру
жөніндегі іс-шараларды жүргізу;
- Қазақстан Республикасының нормативтік
құқықтық
актілеріне
өзгертулердің
енгізілуін бастамалау жəне кино мен
телевизияның дамуына жəрдемдесетін жаңа
нормативтік құқықтық актілерді қабылдау;
- маркетингтік коммуникациялар жүйесінің
қалыпты қызметі үшін қажет деректен
банкін
ұйымдастыру,
Академия
мүшелерінің қызметі мен меншікті қызметті

- участие в реконструкции и реставрации
ценных объектов кинематографии;
- организация и проведение фестивалей,
конкурсов, форумов, выставок, семинаров,
симпозиумов и других культурных, научных
и профессиональных событий, связанных с
деятельностью Академии;
- пропаганда творческих достижений
казахстанских кинематографистов;
- внесение в установленном порядке в
соответствующие органы предложений по
вопросам
создания,
производства,
распространения кинопроизведений, в том
числе в сети Интернет;
- поддержка Интернет-проектов в области
кино,
являющихся
дебютными
или
пилотными;
- инициирование, организация и поддержка
ходатайств о присуждении почетных
званий, премий видным деятелям культуры
и искусства, науки и образования внесшим
значительный
вклад
в
развитие
киноискусства;
- учреждение своих печатных органов,
издание и распространение тематической
литературы, книг, брошюр, альбомов,
аудиовизуальных и сетевых продуктов
различных жанров и видов;
- создание веб-сайта Академии;
- участие в создании и обеспечении
необходимых правовых и социальных
гарантий
независимости
и
самостоятельности
казахстанских
хозяйствующих
субъектов
кинопроизводства,
кинопроката
и
телевидения в процессе осуществления ими
деятельности на внешних рынках;
- организация постоянно действующих
круглых
столов
по
проблемам
киноискусства,
телевидения
и
кинематографии;
- содействие установлению международных
связей
в
области
кинопроизводства,
кинопроката и кинообразования;
- осуществление в соответствии с
действующим законодательством рекламноиздательской, научной, экспертной и
консультативной деятельности по тематике
Академии, оказание экспертных услуг
широкого профиля;
проведение
мероприятий
по
формированию общественного мнения по
актуальным проблемам кинематографии;
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оңтайландыру мақсатында компьютерлік
жəне өзге ішкі жəне халықаралық желілер
мен деректер банктерін пайдалану;
- барлық мүдделі тұлғалар үшін ашық
ақпараттық
кеңістікті
қалыптастыру
мақсатында
Академияның
қызметіне
қатысты мəселелер бойынша ақпаратты
деректер қорын құру;
- кинематография жəне телевизия саласында
əрекет ететін халықаралық жəне ұлттық
ұйымдармен
ынтымақтастық
жүйесін
дамыту жəне жан-жақты байланыстарды
жүзеге асыру;
Қазақстан
Республика
халқының
кинематография
жəне
телевизия
шеберлерімен арада тарихи қалыптасқан
мəдени байланыстарды жан-жақты дамыту;
- кинематография шеберлері мен жас
дарындардың тəуелсіздігі мен дербестігінің,
шығармашылық
ізденіс
еркіндігінің
құқықтық жəне əлеуметтік кепілдіктерін
қалыптастыру мен қамтамасыз етуге
қатысу;
- Академия мақсаттарына қол жеткізуге
жəрдемдесетін
шаруашылық
қызметті
жүзеге асыру барысында экспорттықимпорттық операцияларды жүргізу;
- кинематография өнімдері мен мəдени
құндылықтарды сақтау, құру, тарату мен
игеру үшін қажет материалдар, жабдықтар
мен басқа құралдарды өндіру жұмыстарын
жүргізу;
- халықаралық мəдени алмасу, көрмелер,
аукциондар, конкурстарды ұйымдастыру;
- кино- жəне телеөнімдерді құру мен тарату
үшін қажет материалдар, жабдықтар мен
басқа құралдарды өндіруді ұйымдастыруға
қатысу;
- қолданыстағы заңнамамен анықталатын
тəртіпте кинофильдерге құқықтарды сатып
алу;
- кино- жəне телефильдерді өндіру,
тираждау жəне тарату жұмыстарын жүргізу;
- ұлттық киностудияларды құру мен
қолдауға қатысу;
- кино жəне телевизия қызметкерлеріні,
кинофильм өндірушілерінің құқықтарын
қорғау;
кинематография
жəне
телевизия
қызметкерлерін
материалдық
қамсыздандыру жəне əлеуметтік қолдау
мəселелерін шешуге қатысу;
халықаралық
шығармашылық
байланыстарды
кеңейтуде
Академия

- инициирование внесения изменений в
нормативные правовые акты Республики
Казахстан и принятия новых нормативных
правовых актов, способствующих развитию
кино и телевидения;
- организация банков данных, необходимых
для нормальной деятельности системы
маркетинговых
коммуникаций,
использование имеющихся компьютерных и
иных внутренних и международных сетей и
банков данных в целях оптимизации
собственной деятельности и деятельности
членов Академии;
- создание информационной базы данных по
вопросам,
касающимся
деятельности
Академии, с целью создания открытого
информационного пространства для всех
заинтересованных лиц;
- развитие системы сотрудничества и
осуществление всесторонних контактов с
международными
и
национальными
организациями, действующими в сфере
кинематографии и телевидения;
- всестороннее развитие исторически
сложившихся культурных связей народа
Республики
Казахстан
и
мастерами
кинематографии и телевидения;
- участие в создании и обеспечении
необходимых правовых и социальных
гарантий
независимости
и
самостоятельности, свободы творческого
поиска
мастеров
кинематографии
и
молодых талантов;
проведение
экспортно-импортных
операций
в
ходе
осуществления
хозяйственной
деятельности,
способствующей
достижению
целей
Академии;
- проведение работ по производству
материалов, оборудования и других средств,
необходимых для сохранения, создания,
распространения
и
освоения
кинематографической
продукции
и
культурных ценностей;
- организация международных культурных
обменов, выставок, аукционов, конкурсов;
- участие в организации производства
материалов, оборудования и других средств,
необходимых
для
создания
и
распространения кино- и телепродукции;
- приобретение в порядке, определяемом
действующим законодательством, прав на
кинофильмы;
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мүшелеріне жəрдемдесу;
көркемөнер
(əуесқой)
киношығармашылықты дамыту;
əуесқой
киноөнер
саласындағы
азаматтардың қызметін көтермелеу жəне
ынталандыру;
кинематография
ұйымдарының
материалдық-техникалық қорының дамуына
жəрдемдесу;
- жеке меншіктегі кинофильмдерді сақтау
жəне пайдалану жөніндегі іс жүзіндегі жанжақты көмек көрсету;
- қолданыстағы заңнамамен анықталған
тəртіпте мəдени қызмет саласындағы
делдалдық қызмет, кинематографиялық
білім беру, мəдениет, көрме қызметі
саласында делдалдық қызметтерді көрсету;
- жан-жақты халықарадық байланыстарды
дамыту жөніндегі іс-шараларды жүзеге
асыру;
Қазақстанда
киноиндустрия,
кино
мəдениеті жəне телевизияны дамыту
саласында кəсіби қауымдастық құру;
- кино- жəне телеөндірісті дамыту
мақсаттарында сабағаттық жəне кеңес беру
сипатындағы мəселелерді шешу;
гуманитарлық
ынтымақтастық
мəселелерін шешуге қатысу, осындай
ынтымақтастық нысандары мен əдістерін
дамыту;
киноөнерді
дамытуға
бағытталған
бағдарламалар мен жобаларды басым
қаржыландыруды жүзеге асыру;
- іскерлік кездесулерді жүргізу, бизнесклубтар мен өзара тиімді байланыстардың
орнатылуы
мен
дамытылуына
жəрдемдесетін
басқа
құрылымдарды
ұйымдастыру үшін жағымды жағдайдың
жасалуын қамтамасыз ету;
- Академияның бағдарламалары мен
жобаларын
қаржыландырудың
жаңа
бюджеттен тыс көздерін ұйымдастыру жəне
құру;
- кино жəне киноөндірісті дамыту
мəселелері бойынша іскерлік кездесулер,
конференциялар,
дөңгелек
үстелдер,
көрмелерді ұйымдастыру;
- Академияның жобаларын бірлесін іске
асыру үшін шетелдік инвесторларды,
продюсерлер мен менеджерлерді тарту жəне
ынтымақтасу жүйесін құру жəне дамыту;
- кино- жəне телеөндіріс, кино- жəне
телекөрсетілім саласында, кино жəне
телевизия нарығында өз қызметін жүзеге

- проведение работ по производству,
тиражированию и распространению кино- и
телефильмов;
- участие в создании и поддержке
национальных киностудий;
- защита прав работников кино и
телевидения, производителей кинофильмов;
участие
в
решении
вопросов
материального обеспечения и социальной
защиты работников кинематографии и
телевидения;
содействие
членам
Академии
в
расширении международных творческих
контактов;
развитие
самодеятельного
(любительского) кинотворчества;
поощрение
и
стимулирование
деятельности
граждан
в
области
любительского киноискусства;
- способствование развитию материальнотехнической базы кинематографических
организаций;
- оказание действенной всесторонней
помощи по сохранности и использованию
кинофильмов, находящихся в частной
собственности;
- посредничество в области культурной
деятельности в порядке, определяемом
действующим законодательством, оказание
посреднических
услуг
в
области
кинематографического
образования,
культуры, выставочной деятельности;
- осуществление мероприятий по развитию
всесторонних международных связей;
формирование
в
Казахстане
профессионального сообщества в области
развития киноиндустрии, кинокультуры и
телевидения;
- решение вопросов консультационного и
рекомендательного характера в целях
развития кино- и телепроизводства;
участие
в
решении
проблем
гуманитарного сотрудничества, развитие
форм и методов такого сотрудничества;
осуществление
приоритетного
финансирования программ и проектов,
направленных на развитие киноискусства;
- обеспечение благоприятных условий для
проведения деловых встреч, организация
бизнес-клубов
и
других
структур,
способствующих установлению и развитию
взаимовыгодных связей;
организация
и
создание
новых
внебюджетных источников финансирования
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асыратын шетелдік заңды жəне жеке
тұлғаларға іскерлік қолдау көрсету жəне
мүдделерін өкілдеу;
- шетелде қазақстандық ұйымдардың
мүдделерін өкілдеу;
Академия
мүшелеріне
жеңілдіктер
бойынша кең ауқымды қызметтер көрсету;
жобаларды
əзірлеу
жəне
сыртқыэкономикалық
байланыстардың
жаңа нысандарын ұйымдастыру;
Академия
мүшелері
шетелдік
серіктестермен
бірлесіп
құратын
кəсіпорындарды
ұйымдастыру,
қалыптасыру мен қызмет етуіне жан-жақты
көмек көрсету;
- Академия мүшелеріне материалдық қолдау
көрсету қорын құру;
- Қазақстанда өзінің шығармашылық, білім
беру жəне технологиялық деңгейі бойынша,
сондай-ақ тұтынушылық əлеуеті бойынша
маңызды мəдениет, өнер жəне білім беру
туындыларын жасауға қатысу;
кино
жəне
телевизия
саласында
туындыларды құру, өндіру, тарату, осы
салаларда жұмыс істейтін тұлғалардың
əлеуметтік жəне кəсіби құқықтары мен
мүдделерін құқықтық қорғау мəселелері
бойынша орнатылған тəртіпте сəйкес
органдарға ұсыныстар енгізу;
- кино жəне телевизия саласында отандық
мамандардың кəсіби қызметі үшін оңтайлы
жағдайдың жасалуына жəрдемдесу;
- ең жаңа технологиялық жетістіктердің
негізінде əртүрлі ақпараттық бағдарламалар
мен жүйелерді құру;
- кино мен телевизияны дамытуға
бағытталған бағдарламалар мен жобаларды
басым қаржыландыруды жүзеге асыру;
- шетелде қазақстандық кинематографты
қолдау клубтарын құру жəне ұйымдастыру,
кең ауқымды тұсаукесерлер өткізу;
мəдени,
сауық,
ағарту
қызметін
ұйымдастыру.
Академия
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасымен тыйым салынбаған жəне
оның мақсаттары мен міндеттеріне сəйкес
келетін өзге қызмет түрлерін жүзеге асыра
алады.

программ и проектов Академии;
организация
деловых
встреч,
конференций, круглых столов, выставок по
вопросам
развития
кино
и
кинопроизводства;
создание
и
развитие
системы
сотрудничества и привлечения иностранных
инвесторов, продюсеров и менеджеров для
совместного
осуществления
проектов
Академии;
- представительство интересов и деловая
поддержка зарубежных юридических и
частных лиц, осуществляющих свою
деятельность
в
области
кинои
телепроизводства, кино- и телепоказа, на
рынке кино и телевидения;
- представление интересов казахстанских
организаций за рубежом;
- предоставление широкого спектра услуг
членам Академии на льготных условиях;
- разработка проектов и организация новых
форм внешнеэкономических связей;
- оказание всесторонней помощи в
организации,
становлении
и
функционировании
предприятий,
создаваемых членами Академии совместно
с зарубежными партнерами;
- создание фонда материальной поддержки
членов Академии;
- участие в создании в Казахстане
значительных по своему художественному,
образовательному
и
технологическому
уровню, а также по потребительскому
потенциалу
произведений
культуры,
искусства и образования;
- внесение в установленном порядке в
соответствующие органы предложений по
вопросам
создания,
производства,
распространения произведений в области
кино и телевидения, правовой защиты
социальных и профессиональных прав и
интересов лиц, работающих в этих
областях;
- содействие созданию оптимальных
условий
для
профессиональной
деятельности отечественных специалистов в
области кино и телевидения;
- создание разноплановых информационных
программ и систем связи на основе
новейших технологических достижений;
3. Академияның құқықтық мəртебесі
осуществление
приоритетного
3.1. Академия заңды тұлға болып табылады, финансирования программ и проектов,
меншік құқығында дербес мүлкі бар, дербес направленных на развитие кино и
теңгерімі, банк мекемелерінде жəне басқа телевидения;
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несие ұйымдарында есептік жəне өзге
шоттары,
соның
ішінде
валюталық
шоттары, қазақ, орыс жəне ағылшын
тілдеріндегі
атауы
көрсетілген
мөртаңбалары бар.
3.2. Академия өз атынан шарттарды
жасасуға, мүліктік жəне жеке мүліктік емес
құқықтарды иеленуге жəне міндеттерді
атқаруға, сотта талапкер мен жауапкер
болуға, қолданыстағы заңнамаға қайшы
келмейтін басқа əрекеттерді жүзеге асыруға
құқылы.
3.3. Академия өз міндеттемелері бойынша
қолданыстағы заңнамаға сəйкес өндіріп
алуға жүгінуге болатын өзіне тиесілі бүкіл
мүлкімен жауап береді. Академия мемлекет
пен өз мүшелерінің міндетемелері бойынша
жауап бермейді, дəл осылай мемлекет пен
Академияның
мүшелері
Академияның
міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
3.4. Академия пайда табуды мақсат
тұтпайды жəне өз қызметінен түскен
пайданы Академия мүшелерінің арасында
үлестірмейді,
ал
алынған
құралдар
Академияның жарғылық мақсаттары мен
міндеттерін жүзеге асыруға жұмсалады.
3.5. Академияның құқықтық жағдайы
қолданыстағы заңнамамен жəне осы
Жарғымен анықталады.
3.6. Академия құқылы:
3.6.1. əртүрлі мəмілелерді, соның ішінде
жарғылық міндеттерді шешу мақсатында
қазақстандық
жəне
шетелдік
кəсіпорындармен, ұйымдармен жəне жеке
тұлғалармен сыртқыэкономикалық жəне
өзге заңды актілерді жасасу;
3.6.2. күрделі салымдарды, айналымдағы
құралдарды, ғылыми жəне шығармашылық
əзірленімдерді
банк
мекемелерінде,
ұйымдарда, мекемелерде, кəсіпорындарда,
кооперативтер мен жеке тұлаларда, шетел
банктері мен фирмаларда қолданыстағы
заңнамамен
анықталған
тəртіпте
қаржыландыру үшін несиелер алу;
3.6.3. қорғау құжаттарын, технологиялар,
«ноу-хау»
жəне
басқа
техникалық
құжаттаманы
иелену
мен
пайдалану
құқықтарын иелену жəне ұсыну;
3.6.4. Академияның жарғылық міндеттерін
іске асыруға жəрдемдесетін ақпараттық
қызметтерді көрсету;
3.6.5. Академияның жарғылық міндеттерін
іске асыруға жəрдемдесетін, өзі өндіретін
жұмыстар, өнімдер мен қызметтерді іске

- создание и организация клубов поддержки
казахстанского
кинематографа
в
зарубежных
странах,
проведение
их
широкомасштабных презентаций;
- организация культурной, досуговой,
просветительской деятельности.
Академия может осуществлять другие
виды
деятельности,
не
запрещенные
действующим
законодательством
Республики Казахстан и соответствующие ее
целям и задачам.
3. Юридический статус Академии
3.1. Академия является юридическим
лицом, обладает обособленным имуществом
на
правах
собственности,
имеет
самостоятельный баланс, расчетные и иные
счета, в том числе и валютный, в
учреждениях банков и других кредитных
организациях, печать, штампы, бланки со
своим наименованием на казахском,
русском и английском языках.
3.2. Академия имеет право от своего имени
заключать
договоры,
приобретать
имущественные
и
личные
неимущественные
права
и
нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде и осуществлять другие действия, не
противоречащие
действующему
законодательству.
3.3.
Академия
отвечает
по
своим
обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое, в соответствии с
действующим законодательством, может
быть наложено взыскание. Академия не
отвечает по обязательствам государства и
своих членов, равно как государство и
члены
Академии
не
отвечают
по
обязательствам Академии.
3.4. Академия не преследует цели
извлечения прибыли и не перераспределяет
прибыль от своей деятельности между
членами Академии, а полученные средства
направляются на осуществление уставных
целей и задач Академии.
3.5.
Правовое
положение
Академии
определяется
действующим
законодательством и настоящим Уставом.
3.6. Академия вправе:
3.6.1. совершать всякого рода сделки, в том
числе внешнеэкономические и иные
юридические акты с казахстанскими и
иностранными
предприятиями,
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асыру;
3.6.6.
қолданыстағы
заңнамамен
анықталатын
тəртіпте
оның
банктік
шоттарына келіп түсетін өзінің ақша
құралдарын өздігінен жұмсау;
3.6.7. жарғылық міндеттерді жүзеге асыруға
жəрдемдесетін шикізаттар, тауарлар мен
басқа
материалдарды
қолданыстағы
заңнамамен анықталатын тəртіпте сатып
алу;
3.6.8. ерікті негізде басқа бейкоммерциялық
ұйымдармен
бірлестіктерге
түсу,
бейкоммерциялық
ұйымдардың
бірлестіктерінің, одақтарының қатысушысы
болу, басқа бейкоммерциялық ұйымдарды
құру.
3.6.9. əртүрлі қызметтердің көрсетілуімен,
қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейтін
жағдайларда
шетел
ұйымдарының
мүдделерін өкілдеу.
3.6.10.
халықаралық
қоғамдық
жəне
бейкоммерциялық
ұйымдармен
өзге
нысанда ынтымақтасу жəне қызметіне
қатысу;
3.6.11. иеленуге қолданыстағы заңнамамен
тыйым салынбаған ғимараттар, құрылыстар,
тұрғын үй қоры, жабдықтар, керекжарақтар, теңге мен шетел валютасындағы
ақша құралдары, бағалы қағаздар мен өзге
мүлікті меншігінде иелену. Академияның
меншігінде
немесе
мерзімсіз
пайдалануында жер телімдері бар;
3.6.12. иелігіндегі ғимараттар, құрылыстар,
жабдықтар,
көлік
құралдары,
керекжарақтар, шикізат жəне басқа материалдық
құндылықтарды
басқа
кəсіпорындарға,
ұйымдарға жəне мекемелерге сату жəне
табыстау, айырбатау, жалға беру, сондай-ақ
оларды теңгерімнен шығынға жазу;
3.6.13.
ұлттық
кинематографиялық
сыйлықты бекіту.
Академия жыл сайын конкурстық
негізде лауреаттарды анықтайды жəне
сəйкес
қағидамен
анықталатын
номинацияларда
ұлттық
кинематографиялық
сыйлықты
тағайындайды.
3.6.14.
аудиокөрнекі
өнер
түрлері
саласындағы ең үздік дипломдық жəне
дебюттік жұмыстар мен өзге жетістіктер
үшін, сондай-ақ кино жəне телевизия
саласындағы ғылыми жетістіктер үшін
конкурстық негізде өз сыйлықтарын,
төсбелгілерін, дипломдар мен т.б. бекітеді

организациями и физическими лицами, в
целях решения уставных задач;
3.6.2. брать кредиты на финансирование
капитальных вложений, оборотных средств,
научных и творческих разработок в
учреждениях банков, у организаций,
учреждений, предприятий, кооперативов и
частных лиц, в иностранных банках и
фирмах,
в
порядке,
определяемом
действующим законодательством;
3.6.3. приобретать и предоставлять права на
владение и использование охранных
документов, технологий, «ноу-хау» и
другой технической документации;
3.6.4. оказывать информационные услуги,
способствующие
реализации
уставных
задач Академии;
3.6.5. реализовывать производимые ей
работы,
продукцию,
услуги,
способствующих
реализации
уставных
задач Академии;
3.6.6. самостоятельно расходовать свои
денежные средства, зачисляемые на его
банковские счета, в порядке, определяемом
действующим законодательством;
3.6.7. приобретать сырье, товары и другие
материалы,
способствующие
осуществлению уставных задач, в порядке,
определяемом
действующим
законодательством;
3.6.8. на добровольной основе вступать в
объединения с другими некоммерческими
организациями,
быть
участником
ассоциаций,
союзов
некоммерческих
организаций,
создавать
другие
некоммерческие организации.
3.6.9. представлять интересы зарубежных
организаций в случаях, не противоречащих
действующему
законодательству,
с
предоставлением различных услуг.
3.6.10. участвовать в деятельности и
сотрудничать
в
иной
форме
с
международными
общественными
и
некоммерческими организациями;
3.6.11. иметь в собственности здания,
сооружения,
жилищный
фонд,
оборудование,
инвентарь,
денежные
средства в тенге и иностранной валюте,
ценные бумаги и иное имущество, владение
которыми не запрещено действующим
законодательством. Академия может иметь
в собственности или в бессрочном
пользовании земельные участки;
3.6.12. продавать и передавать другим
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жəне тағайындайды;
3.7. Академия қолданыстағы заңнамамен
көзделген жағдайларда жəне тəртіпте
құқықтарында
шектеле
алады.
Академияның құқықтарын шектеу туралы
шешімді сот арқылы даулауға болады.
3.8. Айналысу үшін лицензия алу қажет
қызметпен айналысу құқығы лицензияны
алған сəттен бастап немесе онда көрсетілген
мерзімнен
бастап
туындайды,
жəне
заңдармен жəне басқа құқықтық актілерде
келісілген мерзімде тоқтатылады.
3.9. Академия Жарғыда келісілмеген, бірақ
қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейтін
басқа құқықтарға ие бола алады.
3.10. Академия міндетті:
3.10.1.
Қазақстан
Республикасының
заңнамасын, сондай-ақ осы Жарғымен
көзделген нормаларды сақтау;
3.10.2. орнатылған тəртіпте салықтар мен
бюджетке
төленетін
басқа
міндетті
төлемдерді жүргізу;
3.10.3. өз міндеттемелері бойынша өзіне
тиесілі мүлкімен жауап беру;
3.10.4.
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сəйкес жауап беру;
3.10.5. өз мүшелеріне олардың құқықтары
мен мүдделерін қозғайтын құжаттармен жəне
шешімдермен
танысу
мүмкіндігін
қамтамасыз ету;
3.10.6. тұрақты əрекет етуші басқарушы
органның орналасқан жерінің жəне басшылар
туралы деректердің өзгеруі туралы Бизнессəйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімге
енгізілетін мəліметтер көлемінде тіркеуші
органға хабарлау.
3.11. Кез келген заңды жəне жеке
тұлғалардың Академияның ішкі істеріне
араласуына, дəл осылай бұл тікелей
көзделген жағдайлардан өзге, басқа заңды
жəне
жеке
тұлғалардың
қызметіне
Академияның араласуына тыйым салынады.
4. Мүшелік, Академия мүшелерінің
құқықтары мен міндеттері
4.1. Академияның мүшелері:
- Академияның Жарғысын мойындайтын
жəне сақтайтын, мүдделері үшін Академия
құрылған мақсаттараға қол жеткізу мен
міндеттерді шешуге қатысатын жəне
жəрдемдесетін жəне қажет салымдарды
уақытылы
салған
Қазақстан
Республикасының азаматтары, шетелдіктер
мен азаматтығы жоқ тұлғалар;

предприятиям,
организациям
и
учреждениям, обменивать, сдавать в аренду
принадлежащие ей здания, сооружения,
оборудование,
транспортные
средства,
инвентарь, сырье и другие материальные
ценности, а также списывать их с баланса;
3.6.13.
учреждает
национальную
кинематографическую премию.
Академия ежегодно на конкурсной
основе определяет лауреатов и присуждает
национальную
кинематографическую
премию в номинациях, определяемых
соответствующим положением.
3.6.14. учреждает и присуждает на
конкурсной основе свои призы, медали,
дипломы и т.п. за лучшие дипломные и
дебютные работы и иные достижения в
области аудиовизуальных видов искусства,
а также за научные достижения в области
кино и телевидения;
3.7. Академия может быть ограничена в
правах лишь в случаях и в порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством.
Решение
об
ограничении прав Академии может быть
обжаловано в судебном порядке.
3.8. Право на осуществление деятельности,
на занятие которой необходимо получение
лицензии, возникает у Академии с момента
получения лицензии или указанного в ней
срока и прекращается в сроки, оговоренные
законами и другими правовыми актами.
3.9. Академия может иметь также и другие
права, не оговоренные в Уставе, но не
противоречащие
действующему
законодательству.
3.10. Академия обязана:
3.10.1.
соблюдать
законодательство
Республики Казахстан, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;
3.10.2. уплачивать налоги и другие
обязательные платежи в бюджет в
установленном порядке;
3.10.3. отвечать по своим обязательствам
всем принадлежащим ему имуществом;
3.10.4. нести ответственность в соответствии
с законодательством Республики Казахстан;
3.10.5.
обеспечить
своим
членам
возможность ознакомиться с документами и
решениями, затрагивающими их права и
интересы;
3.10.6. информировать регистрирующий
орган об изменениях местонахождения
постоянно действующего руководящего
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- қатысуы қолданыстағы заңнамаға қайшы
келмейтін,
Академияның
жарғылық
мақсаттарын көздейтін, оның жарғылық
міндеттерін іске асыруға жəрдемдесетін
жəне қажет салымдарды уақытылы салатын,
ұйымдық-құқықтық
нысаны
мен
мəртебесінен тəуелсіз заңды тұлғалар.
4.2.
Академияның
құрылтайшылары
Академияның мүшелері болып табылады.
4.3. Академияның мүшелігіне қабылдау
Академияға қосылғысы келетін тұлғаның
өтінішінің
негізінде
Академия
Президиумының
шешімі
бойынша
жүргізіледі.
4.4.
Заңды
тұлғалар
Академиядағы
мүшелігін өздерінің уəкілетті өкілдері
арқылы жүзеге асырады.
4.5.
Академиядағы
мүшелік
оның
мүшелеріне олардың негізгі жəне кез келген
басқа қызметінде ешқандай шектеулер
салмайды.
4.6. Академияның мүшелері:
- Академияның істерін басқаруға қатысуға;
- Академияның қызметі туралы ақпарат
алуға;
өзінің
қарауынша,
қолданыстағы
заңнамамен
анықталған
тəртіпте
Академиядан шығуға;
- Академияның сабағаттық, ақпараттық
жəне өзге қызметтерін пайдалануға;
- Академиямен өткізілетін іс-шараларға,
атап
айтқанда
семинарларға,
конференцияларға жəне т.б. қатысуға;
- Академияның жəне оның органдарының
жұмысын жақсарту жөніндегі ескертулер
мен ұсыныстар енгізуге;
олардың
мүдделерін
қозғайтын
мəселелерді қарау кезінде мемлекеттік
билік
жəне
басқару
органдарында
Академияның
жан-жақты
қолдауын
пайдалану;
- Академияның жарғылық қызметінің
аясында өз мүдделерін қорғау үшін
құқықтық жəне өзге көмекті алу үшін
тікелей Академияға жүгіну;
- кəсіби құзыретті арттыру мақсатында
Академиядан
қажет
кеңестер
алуға
құқылы.
4.7. Академияның мүшелері Жарғымен
көзделген жəне қолданыстағы заңнамаға
қайшы келмейтін өзге құқықтарға ие
болады.
4.8. Академияның мүшелері ерікті түрде
келесі міндеттемелерді қабылдайды:

органа и данных о руководителях в объеме
сведений, включаемых в Национальный
реестр бизнес-идентификационных номеров.
3.11.
Запрещается
вмешательство
во
внутренние
дела
Академии
любых
юридических и физических лиц, равно как и
вмешательство Академии в деятельность
иных юридических и физических лиц, кроме
случаев, когда это прямо предусмотрено
законом.
4. Членство, права и обязанности членов
Академии
4.1. Членами Академии могут быть:
граждане
Республики
Казахстан,
иностранцы и лица без гражданства,
признающие
и
соблюдающие
Устав
Академии,
принимающие
участие
и
оказывающие содействие в решении задач и
достижении целей, в интересах которых
была создана Академия, и своевременно
внесшие необходимые взносы;
- юридические лица, независимо от
организационно-правовых форм и статуса,
участие
которых
не
противоречит
действующему
законодательству,
разделяющие уставные цели Академии,
оказывающие содействие в реализации ее
уставных задач и своевременно вносящие
необходимые взносы.
4.2. Учредители Академии являются
членами Академии.
4.3. Прием в члены Академии производится
по решению Президиума Академии на
основании заявления, поданного лицом,
желающим вступить в Академию.
4.4. Юридические лица осуществляют
членство в Академии через своих
полномочных представителей.
4.5. Членство в Академии не накладывает
на ее членов никаких ограничений в их
основной и любой другой деятельности.
4.6. Члены Академии имеют право:
- участвовать в управлении делами
Академии;
- получать информацию о деятельности
Академии;
- по своему усмотрению выходить из
Академии
в
порядке,
определяемом
действующим законодательством;
пользоваться
консультационными,
информационными и иными услугами
Академии;
- участвовать в мероприятиях, проводимых
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- Академия Жарғысының ережелерін сақтау
жəне
Академияның
алдында
тұрған
міндеттердің
шешілуіне
жан-жақты
жəрдемдесу;
- кіру жəне мүшелік салымдарды уақытылы
төлеу;
- Академияның отандық киноөнерді дамыту
жұмысына белсенді қатысу;
- Академияны басқару органдарының
шешімдерін орындау;
- Академияға қатысты өзіне қабылданған
міндеттемелерін тиісінше орындау;
- Академияның қызметі туралы құпия
ақпаратты жарияламау;
- Академияның мүдделерін сақтау;
- егер Академия мүшелері өз мəртебелерінің
күшіне орай, Академия мүшелерінің
құқықтарын
пайдаланып,
Академияға
моральдік
немесе
материалдық
зиян
келтірсе, заңмен орнатылған тəртіпте толық
көлемде келтірілген шығындарды өтеу;
- қолданыстағы заңнамаға сəйкес өзге
міндеттерді орындау.
4.9. Академия кинематографиялық өнер
жəне ғылыминың дамуына қосқан үлесіне
қарай, өз мүшелеріне əртүрлі мəртебелерді
бекіту
жəне
тағайындауға
құқылы.
Қабылдау рəсімі, кіру жəне жыл сайынғы
мүшелік салымдардың көлемі, Академия
мүшесінің
мəртебесін
беру
тəртібі,
Академиядағы мүшелікті тоқтату шарттары
Академияның
Жалпы
жиналысымен
бекітілетін қағидамен реттеледі.
4.10. Академияның əр мүшесі өз шешімі
туралы шығуынан кем дегенде бір ай бұрын
Президиумға
жазбаша
хабарлап
Академиядан шыға алады.
4.11. Өз міндеттерін жүйелері түрде
орындамайтынын
немесе
тиісінше
орындамайтыны
немесе
Академияның
мақсаттарына өз күшімен қол жеткізуіне
қасақана
кедергі
келтіретіні
бұлтартпайтындай құжаттамалық түрде
дəлелденген
Академияның
мүшесі
Академия
мүшелерінің
Жалпы
жиналысының
шешімінің
негізінде
Академия
мүшелерінің
қатарынан
шығарыла алады. Бұл ретте, Академиядан
шығарылатын мүше (немесе оның өкілі)
дауыс беруге қатыспайды.
4.12. Академия мүшесі Академияның
меншігіне табыстаған мүшелік салымдар
мен мүлік Академиядан шыққанда немесе
шығарылғанда қайтарылмайды, Жарғысына

Академией, в частности в семинарах,
конференциях и т.п.;
- вносить замечания и предложения по
улучшению работы Академии и ее органов;
- пользоваться всесторонней поддержкой
Академии при рассмотрении вопросов,
затрагивающих их интересы, в органах
государственной власти и управления;
- непосредственно обращаться в Академию
для получения правовой и иной помощи в
защите своих интересов в рамках уставной
деятельности Академии;
- получать от Академии необходимые
консультации
в
целях
повышения
профессиональной компетентности;
4.7. Члены Академии могут иметь и другие
права, предусмотренные Уставом и не
противоречащие
действующему
законодательству.
4.8.
Члены
Академии
добровольно
принимают на себя обязанности:
- соблюдать положения Устава Академии и
всемерно способствовать решению задач,
стоящих перед Академией;
- своевременно уплачивать вступительные и
членские взносы;
- активно участвовать в работе Академии по
развитию отечественного киноискусства;
- выполнять решения органов управления
Академии;
- надлежаще исполнять принятые на себя
обязательства по отношению к Академии;
не
разглашать
конфиденциальную
информацию о деятельности Академии;
- соблюдать интересы Академии;
- возмещать причиненные убытки в полном
объеме в установленном законом порядке,
если члены Академии в силу своего статуса,
используя права членов Академии, нанесли
моральный или материальный ущерб
Академии;
выполнять
иные
обязанности,
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
4.9. Академия вправе учреждать и
присваивать своим членам различные
статусы, в зависимости от вклада в развитие
кинематографических искусств и наук.
Процедура приема, размер вступительных и
ежегодных членских взносов, порядок
присвоения статуса члена Академии,
условия прекращения членства в Академии
регламентируются
положением,
утверждаемым
Общим
собранием
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сəйкес Академияның міндеттерін іске асыру
мақсаттарында пайдаланылады.
4.13. Академия мүшелері Академияның
міндеттемелері бойынша жауап бермейді,
ал
Академия
оның
мүшелерінің
міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
4.14. Академия мүшелеріне орнатылған
үлгідегі куəліктер беріледі.
5. Академияны басқару органдары мен
олардың өкілеттіліктері
5.1. Академияны басқару органдары:
- Академия мүшелерінің Жалпы жиналысы жоғарғы басқару органы;
- Академияның Президиумы – атқарушы
органы;
- Ревизиялық комиссия - бақылау-тексеру
органы.
5.2. Академияның жоғарғы басқару органы
жылына
бір
реттен
сирек
емес
шақыртылатын
Академия
мүшелерінің
Жалпы жиналысы болып табылады, бұдан
əрі «Жалпы жиналыс» аталады.
Кезектен тыс Жалпы жиналыс
Академия
Президиумының
шешімі
бойынша,
сондай-ақ
Ревизиялық
комиссияның немесе Академия мүшелерінің
1/3 кем емес бөлігінің талабы бойынша
шақыртыла алады.
5.3. Жалпы жиналыс өз құрылымы мен
жұмыс тəртібін өздігінен анықтайды жəне
Жарғы мен қолданыстағы заңнаманы
басшылыққа
ала
отырып,
Академия
қызметінің кез келген мəселелері бойынша
шешімдер қабылдайды.
5.4. Егер шешуші дауыс беру құқығына ие
Академия мүшелерінің жартысынан артық
емес бөлігі жеке өзі арқылы қатысса немесе
Академияның басқа мүшелерімен өкілденсе,
Жалпы
жиналыс
шешім
қабылдауға
құқыққабілетті. Жалпы жиналысқа қатысу
мүмкін болмаған жағдайда, шешуші дауыс
құқығына
ие
Академияның
мүшесі
Академияның басқа мүшелеріне өз өкілдігін
уақытылы қамтамасыз етуі тиіс. Өкілдік
жазбаша түрде тиісінше рəсімделген
сенімхатпен расталуы тиіс.
Академияның əр мүшесі Жалпы
жиналыста бір дауысқа ие.
Жалпы
жиналыстың
шешімімен
Академияның
бір
немесе
бірнеше
мүшелерінің мүдделері тікелей қозғалса,
олар (немесе олардың өкілдері (дауыс
беруге
қатыспайды
жəне
олардың

Академии.
4.10. Каждый из членов Академии может
выйти из Академии, письменно сообщив о
своем решении Президиуму не позднее, чем
за месяц до выхода.
4.11. Член Академии, в отношении которого
неопровержимо документально доказано,
что он систематически не выполняет или
ненадлежащим образом исполняет свои
обязанности, либо умышленно препятствует
своими действиями достижению целей
Академии, может быть исключен из числа
членов Академии на основе решения
Общего собрания членов Академии. При
этом исключаемый член Академии (или его
представитель) в голосовании не участвует.
4.12. Членские взносы и имущество,
переданные
членом
Академии
в
собственность Академии, при выходе или
исключении
члена
Академии
не
возвращаются, а используются в целях
реализации задач Академии в соответствии
с ее Уставом.
4.13. Члены Академии не отвечают по
обязательствам Академии, а Академия не
отвечает по обязательствам ее членов.
4.14.
Членам
Академии
выдаются
удостоверения установленного образца.
5. Органы управления Академии и их
полномочия
5.1. Органами управления Академии
являются:
- Общее собрание членов Академии –
высший орган управления;
- Президиум Академии – исполнительный
орган;
- Ревизионная комиссия – контрольноревизионный орган.
5.2. Высшим органом управления Академии
является Общее собрание членов Академии,
в дальнейшем «Общее собрание», которое
собирается не реже одного раза в год.
Внеочередное
Общее
собрание
может
быть
созвано
по
решению
Президиума Академии, а также по
требованию Ревизионной комиссии или не
менее чем 1/3 членов Академии.
5.3. Общее собрание самостоятельно
определяет свою структуру и порядок
работы и принимает решения по любым
вопросам
деятельности
Академии,
руководствуясь Уставом и действующим
законодательством.
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дауыстары есепке алынбайды.
5.5. Жалпы жиналыстың əр отырысы күн
тəртібінің көрсетілуімен жазбаша түрде
факс,
электрондық
пошта
немесе
телеграмма
арқылы
Академияның
Президентімен
шақыртылады
жалпы
жиналысқа шақырту оның өткізілуінен кем
дегенде екі апта бұрын жүргізіледі.
Төтенше жағдайларда Жалпы жиналыстың
шақыртылуы туралы көрсетілген мерзімдер
мен тəртіптің сақталуынсыз хабарлауға жол
беріледі.
5.6. Квроум болмаған жағдайда, Жалпы
жиналыстың қайта отырысы, бірақ өтпей
қалған жиналыстан кейін 30 (отыз) күннен
кешіктірмей жарияланады. Егер оған қатысу
үшін шешуші дауыс құқығына ие Академия
мүшелерінің 30 % кем емес бөлігі тіркелсе,
жиналыс құқыққабілетті болып табылады.
Шешуші дауыс құқығына ие Академия
мүшелерінің шешімі бойынша кворум
қалыптасқан Жалпы жиналыс 30 (отыз)
күнге дейінгі мерзімге тоқтатыла алады.
5.7. Егер Академия мүшелерінің ешбірі
осындай тəртіпке қарсы шықпаса, Жалпы
жиналыс
факс,
телеграмма
алмасу,
электрондық пошта арқылы жазбаша түрде
шешім қабылдай алады.
5.8. Жалпы жиналыстың отырыстары
туралы, отырыстан тыс қабылданған Жалпы
жиналыстың
шешімдері
туралы
Академияның Президенті қол қоятын жəне
Академияның
барлық
мүшелеріне
жіберілетін хаттамалар құрастырылады.
5.9.
Жалпы
жиналыстың
айрықша
құзыретіне мыналар жатады:
- Академияның Жарғысына өзгертулер
енгізу, Жарғыны жаңа редакцияда бекіту;
- Мүшелік туралы қағидада анықталған
регламентке сəйкес Академия мүшелеріне
мəртебе беру;
- Жалпы жиналыстың рəсімін бекіту;
- Академия қызметінің басым бағыттарын,
Академияның мүлкін қалыптастыру мен
пайдалану қағидаларын анықтау;
- Академияның Президиумын құру;
- Ревизиялық комиссия мүшелерін сайлау
жəне олардің өкілеттіліктерін мерзімінен
бұрын тоқтату;
- Академия Президиумының қызмет
нəтижелері туралы есептерді, Ревизиялық
комиссияның қызметі туралы есептерді
бекіту;
- Академияны қайта құру жəне тарату жəне

5.4. Общее собрание правомочно принимать
решения, если более половины членов
Академии, обладающих правом решающего
голоса,
присутствуют
лично
или
представлены другими членами Академии.
В случае невозможности принять участие в
Общем собрании, член Академии, имеющий
право
решающего
голоса
должен
своевременно
обеспечить
свое
представительство
другим
членом
Академии. Представительство должно быть
подтверждено надлежаще оформленной
доверенностью в письменном виде.
Каждый член Академии обладает в
Общем собрании одним голосом.
В случае, когда решением Общего
собрания могут быть непосредственно
затронуты интересы одного или нескольких
членов
Академии,
они
(или
их
представители) в голосовании не участвуют
и их голоса не учитываются.
5.5. Общее собрание созывается на каждое
заседание
Президентом
Академии
в
письменной
форме,
по
факсу,
по
электронной почте или телеграммой с
указанием повестки дня. Приглашение на
Общее собрание производится не менее чем
за две недели до его проведения. В
экстренных
случаях
допускается
уведомление о созыве Общего собрания без
соблюдения указанных сроков и порядка.
5.6. При отсутствии кворума объявляется
повторное заседание Общего собрания, но
не позднее чем через 30 (тридцать) дней
после несостоявшегося. Оно является
правомочным, если для участия в нем
зарегистрировалось не менее 30 % членов
Академии, имеющих право решающего
голоса. По решению членов Академии,
имеющих право решающего голоса, Общее
собрание, на котором есть кворум, может
быть приостановлено сроком до 30
(тридцати) дней.
5.7. Общее собрание может принимать
решения в письменном виде, путем обмена
факсами,
телеграммами,
посредством
электронной почты, если ни один из членов
Академии не возражает против такого
порядка.
5.8. О заседаниях Общего собрания, а также
о решениях Общего собрания, принятых вне
заседания,
составляются
протоколы,
которые
подписываются
Президентом
Академии и рассылаются всем членам
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тарату комиссиясын тағайындау;
- Академия мүшелерінің мəртебесі мен
этикасын бұзған мүшелерді Академиядан
шығару туралы шешім қабылдау;
- Академия Президентін сайлау жəне оның
өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- жылдық есепті жəне жылдық бухгалтерлік
теңгерімді бекіту.
5.10. Жалпы жиналыс Академияның
қызметіне қатысты кез келген мəселелерді,
соның ішінде Академия Президиумының
жəне оның Президентінің құзыретіне
жатқызылған кез келген мəселелерді
шешуге
құқылы.
Шешімдер
Жалпы
жиналысқа қатысып отырған,
шешуші
дауыс беру құқығына ие Академия
мүшелерінің
көпшілік
дауыстарымен
қабылданады, ал Жалпы жиналыстың
айрықша құзыретіне жататын мəселелер
бойынша Жалпы жиналысқа қатысып
отырған, шешуші дауыс беру құқығына ие
Академия мүшелерінің ¾ дауыстарымен
қабылданады. Академияны қайта құру мен
тарату
туралы
шешім
бірауыздан
қабылданады.
5.11. Академияның атқару органы Академия
мүшелерінің қатарынан Жалпы жиналыспен
4 (төрт) жыл мерзімге сайланатын
Академияның
Президиумы
болып
табылады, бұл əрі - «Президиум».
Президиумның сандық жəне дербес құрамы
Жалпы жиналыспен анықталады, бұл ретте
Президиумның
дербес
құрамы
жаңа
мерзімге қайта сайлау езінде 1/3 кем емес
бөлігіне жаңартылуы тиіс. Президиумды
басқаруды Академияның Президенті жүзеге
асырады.
Президиумның құрамына кіреді:
- Академияның Президенті;
- Академияның вице-президенттері;
Секциялардың
академикхатшылары;
5.12. Егер Президиум мүшесі өз міндеттерін
бұдан əрі орындай алмаса, ол Жалпы
жиналыстың ең жақын арада өтетін
отырысында кооптирленген Президиум
мүшелеріні бекітілуімен кооптация арқылы
ауыстырылуы тиіс.
5.13. Жалпы жиналыстың отырыстарының
арасындағы кезеңде Президиум бұрын
Президиум құрамына сайланған Академия
мүшелерін кеңес беру дауыс құқығымен
Президиум кеңесшілері ретінде шақыртуға
құқылы.

Академии.
5.9. Исключительной компетенцией Общего
собрания являются:
- внесение изменений в Устав Академии,
утверждение новой редакции Устава;
- присвоение статуса членам Академии в
соответствии с регламентом, определенным
в Положении о членстве;
- утверждение процедуры Общего собрания;
- определение приоритетных направлений
деятельности
Академии,
принципов
формирования и использования имущества
Академии;
- формирование Президиума Академии;
- избрание членов Ревизионной комиссии и
досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение отчетов о результатах
деятельности
Президиума
Академии,
отчетов о деятельности Ревизионной
комиссии;
- реорганизация и ликвидация Академии и
назначение ликвидационной комиссии;
- принятие решения об исключении из
Академии членов, нарушивших статус и
этику членов Академии;
- избрание Президента Академии и
досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение годового отчета и годового
бухгалтерского баланса.
5.10. Общее собрание вправе решать любые
вопросы, относящиеся к деятельности
Академии, в том числе, отнесенные к
компетенции Президиума Академии и ее
Президента.
Решения
принимаются
большинством голосов членов Академии с
правом
решающего
голоса,
присутствующих на Общем собрании, а по
вопросам, относящимся к исключительной
компетенции Общего собрания 3/4 голосов
членов Академии с правом решающего
голоса,
присутствующих
на
Общем
собрании. Решение о реорганизации и
ликвидации
Академии
принимается
единогласно.
5.11. Исполнительным органом Академии
является
Президиум
Академии,
в
дальнейшем - «Президиум», избираемый
Общим собранием из числа членов
Академии сроком на 4 (четыре) года.
Количественный и персональный состав
Президиума
определяется
Общим
собранием, при этом персональный состав
Президиума должен обновляться не менее
чем на 1/3 при переизбрании на новый срок.
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5.14. Президиумның отырыстары қажеттілік
бойынша, бірақ тоқсанына бір реттен сирек
емес
өткізіледі.
Президиумның
отырыстарын өткізу рəсімі Президиумның
отырысында
Президиум
мүшелерінің
жалпы санынан қарапайым көпшілігімен
қабылданады.
5.15. Кворум Президиум мүшелерінің
жартысынан артық бөлігінің отырысқа
қатысуы болып есептеледі. Шешімдер
Отырысқа қатысып отырған дауыстардың
қарапайым көпшілігімен қабылданады, ал
дауыстар теңдігі жағдайында – Академия
Президентінің дауысы шешуші болып
табылады.
Президиумның
əр
мүшесі
бір
дауысқа ие. Дауыс беру кезінде отырысқа
қатыспаған Президиум мүшесінің жазбаша
баяндалған жəне Президиум отырысының
басталуына дейін ұсынылған пікірін есепке
алуға жол беріледі. Дауысты Президиумның
басқа
мүшесіне
табыстауға
тыйым
салынады.
5.16.
Президиум
өз
қызметінде
Академияның Жарғысын, қолданыстағы
заңнама
мен
Жалпы
жиналыстың
шешімдерін басшылыққа алады.
5.17. Президиумның отырыстары Академия
Президентінің бастамасы, Президиумнің екі
мүшесінің талабы немесе Ревизиялық
комисссиясының
Төрағасының
талабы
бойынша шақыртылады.
5.18. Президиумның құзыретіне келесі
мəселелерді шешу жатады:
Жалпы жиналыстың
шешімдерінің
орындалуын қамтамасыз ету;
- шығармашылық, ғылыми, оқу-əдістемелік
мəселелерді жəне ғылыми-шығармашылық
кадрларды дайындау мəселелерін талқылау
үшін
конференциялар,
кеңестер,
семинарларды өткізу;
- филиалдарды құру жəне өкілдіктерді ашу
жəне олардың қызметін тоқтату;
- филиалдар мен өкілдіктердің бөлім
секцияларының,
ғылыми
жəне
шығармашылық кеңестерінің жəне басқа
ұйымдық бөлімшелерінің жоспарлары мен
есептерін бекіту;
Академия
мүшелерінің
өздерінің
шығармашылық,
ғылыми
жəне
педагогикалық қызметі туралы есептерді
тыңдау;
- Академияның баспа жоспарларын қарау
жəне
бекіту,
олардың
орындалуын

Руководство Президиумом осуществляет
Президент Академии.
В состав Президиума входят:
- Президент Академии;
- Вице-президенты Академии;
- Академики-секретари секций;
5.12. В случае, если член Президиума не
может в дальнейшем исполнять свои
обязанности, он должен быть заменен путем
кооптации, с последующим утверждением
кооптированных членов Президиума на
ближайшем заседании Общего собрании.
5.13. В период между заседаниями Общего
собрания Президиум вправе приглашать
членов Академии, избиравшихся ранее в
состав Президиума, в качестве советников
Президиума с правом совещательного
голоса.
5.14. Заседания Президиума проводятся по
мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. Процедура проведения
заседаний Президиума принимается на
заседании
Президиума
простым
большинством голосов от общего числа
членов Президиума.
5.15. Кворумом является присутствие на
заседании
более
половины
членов
Президиума.
Решения
принимаются
простым
большинством
голосов,
присутствующих в Заседании, а в случае
равенства голосов - голос Президента
Академии является решающим.
Каждый член Президиума обладает
одним
голосом.
При
голосовании
допускается учет мнения отсутствующего
члена Президиума, изложенного письменно
и
поданного
до
начала
заседания
Президиума. Передача голоса другому
члену Президиума запрещена.
5.16. В своей деятельности Президиум
руководствуется
Уставом
Академии,
действующим
законодательством
и
решениями Общего собрания.
5.17. Заседания Президиума созываются по
инициативе Президента Академии, по
требованию двух членов Президиума или
Председателя Ревизионной комиссии.
5.18. К компетенции Президиума относится
решение следующих вопросов:
- обеспечение выполнения решений Общего
собрания;
- проведение конференций, совещаний,
семинаров для обсуждения творческих,
научных, учебно-методических вопросов и

19

қадағалау;
- шетел елдерінің киноакадемияларымен
жəне
басқа
мəдени,
ғылыми
жəне
шығармашылық
ұйымдарымен
мəдени
байланыстарды орнату;
- Академияның Жарғысына өзгертулер мен
толықтыруларды
енгізу
жөніндегі
ұсыныстарды Жалпы жиналыстың қарауына
дайындау;
- ұйымдар мен Академияның лауазымды
тұлғаларының осы Жарғының талаптарын
сақтауын қамтамасыз ету;
- қаржылық жоспарды бекіту жəне оған
өзгертулер енгізу;
- Академияның басқа ұйымдарға қатысуы
туралы шешімдер қабылдау;
- Академия қызметінің стратегиялық
бағдарламалары мен бағыттарын əзірлеу
жəне Жалпы жиналыстың бекітуіне ұсыну;
- жылдық жəне кезектен тыс Жалпы
жиналыстарды шақырту туралы шешім
қабылдау;
- кіру жəне мүшелік салымдардың
көлемі, оларды салу мерзімдері мен тəртібі
туралы шешім қабылдау;
- Жалпы жиналыстың күн тəртібін бекіту;
- Ревизиялық комиссияның жылдық жəне
кезектен тыс тексерулері туралы есептерді
тыңдау;
- Құрметті Президент лауазымын бекіту,
Құрметті Президентті сайлау жəне оны
лауазымынан босату;
- Президентпен ұсынылған үміткерлер
арасынан
Академияның
Вицепрезиденттерін сайлау;
- Академияға жаңа мүшелерді қабылдау
туралы шешім қабылдау;
- Академиядағы мүшелікті растайтын
құжаттардың берілуін ұйымдастыру;
- Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне
жатпайтын басқа мəселелерді шешу.
5.19. Академияның Президенті Академия
мүшелерінің қатарынан 4 (төрт) жыл
мерзімге Жалпы жиналыспен сайланады
жəне өз құзыретінің шегіне қарай:
- Жалпы жиналыс пен Президиумның
жұмысын басқарады;
жылдық
жəне
төтенше
Жалпы
жиналыстарды,
Президиумның
отырыстарын шақыртады;
- Жалпы жиналыстың шешімдерін жəне
оның отырыстарының хаттамаларына қол
қояды;
- Жалпы жиналыс пен Президиум

вопросов подготовки научно-творческих
кадров;
создание
филиалов
и
открытие
представительств
и
прекращение
их
деятельности;
- утверждение планов и отчетов филиалов и
представительств секций отделов, научных
и
творческих
советов
и
других
организационных подразделений;
- заслушивание отчетов членов Академии о
своей
творческой,
научной
и
педагогической деятельности;
- рассмотрение и утверждение издательских
планов
Академии
и
контроль
их
выполнением;
- осуществление культурных связей с
киноакадемиями и другими культурными,
научными и творческими организациями
зарубежных стран;
- подготовка на рассмотрение Общего
собрания предложений по внесению
изменений и дополнений в Устав Академии;
- обеспечение соблюдения требований
настоящего Устава организациями и
должностными лицами Академии;
- утверждение финансового плана и
внесение в него изменений;
- принятие решений об участии Академии в
других организациях;
- разработка и представление на утверждение
Общего собрания стратегических программ и
направлений деятельности Академии;
- принятие решения о созыве годового и
внеочередных Общих собраний;
принятие
решения
о
размерах
вступительных и членских взносов, сроков
и порядка их внесения;
- утверждение повестки дня Общего
собрания;
- заслушивание отчетов Ревизионной
комиссии о годовых и внеочередных
проверках;
- одобрение кандидатуры Исполнительного
директора;
учреждение
должности
Почетного
Президента,
избрание
Почетного
Президента и освобождение его от
должности;
- избрание Вице-президентов Академии из
числа
кандидатур,
представленных
Президентом;
- принятие решения о приеме в Академию
новых членов;
организация
выдачи
документов,
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шешімдерінің орындалуын қадағалауды
ұйымдастырады;
- секция мүшелерінің кеңестері бойынша
академик-хатшыларды тағайындайды;
- үшінші тұлғалармен жəне мемлекеттік
органдармен қарым-қатынастарда, сондайақ бұқаралық ақпарат құралдарында
Академияның мүдделерін өкілдейді жəне
қорғайды;
- Академиядағы мүшелікті растайтын
құжаттарға қол қояды;
- Жалпы жиналысқа бағыттар бойынша
Академияның
Вице-президенттерінің
үміткерлерін ұсынады;
5.20. Президент өз міндеттерін орындауын
мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда,
Президенттің
міндеттерін
атқарушы
Президиуммен өз құрамынан немесе
Президиумның
құрамына
кірмейтін
Академия
мүшелерінің
қатарынан
сайланып, Жалпы жиналыстың жақын арада
өтетін отырысында бекітіледі.
5.21. Вице-президенттердің құзыретіне
мыналар жатады:
Академия
қызметінің
жекелеген
бағыттары
бойынша
Академияның
функцияларын орындау жəне міндеттерінің
шешілуін үйлестіру;
- Президиуммен белгіленген жекелеген
бағдарламалардың
орындалуын
ұйымдастыру;
- Президент болмаған жағдайда, Академия
Президентінің міндеттерін оның өкімі
бойынша орындау.
6. Бақылау-тексеру органы
6.1. Академияның қаржы-шаруашылық
қызметіне тексеру жүргізу үшін Жалпы
жиналыс 4 (төрт) жылдық өкілеттіліктер
мерзіміме 3 (үш) мүшеден тұратын
Ревизиялық комиссияны сайлайды.
6.2. Ревизиялық комиссияның барлық
мүшелері Академияның басқарушы жəне
атқарушы органдарына кіретін тұлғалар
сайлана алмайды.
6.3. Ревизиялық комиссия өздігінен Төрағаны
сайлайды жəне жылына 1 (бір) реттен сирек
емес отырыстарын өткізеді.
6.4.
Ревизиялық
комиссия
қоғамдық
бастамаларда жұмыс істейді. Тексерулердің
жүргізілуімен
байланысты
барлық
шығындарды (мамандар, кеңесшілер мен т.б.
тарту бөлігінде) Академия көтереді.
6.5. Ревизиялық комиссия:

подтверждающих членство в Академии;
- решение других вопросов, не
отнесенных к исключительной компетенции
Общего собрания.
5.19. Президент Академии избирается
Общим собранием из числа членов
Академии сроком на 4 (четыре) года и в
силу своей компетенции:
- руководит работой Общего собрания и
Президиума;
- созывает годовые и чрезвычайные Общие
собрания, заседания Президиума;
- подписывает решения Общего собрания и
протоколы его заседаний;
- организует контроль за выполнением
решений Общего собрания и Президиума;
- по рекомендациям членов секций
назначает академиков-секретарей;
- представляет и защищает интересы
Академии в отношениях с третьими лицами
и государственными органами, а также в
средствах массовой информации;
- подписывает документы, подтверждающие
членство в Академии;
представляет
Общему
собранию
кандидатуры Вице-президентов Академии
по направлениям;
5.20. В случае досрочного прекращения
Президентом
исполнения
своих
обязанностей, исполняющий обязанности
Президента избирается Президиумом из
своего состава или из числа членов
Академии,
не
входящих
в
состав
Президиума, с последующим утверждением
на ближайшем заседании Общего собрания.
5.21. К компетенции Вице-президентов
относятся:
- координация решения задач и выполнение
функций
Академии
по
отдельным
направлениям деятельности Академии;
- организация выполнения отдельных
программ, намеченных Президиумом;
- в отсутствии Президента исполнять
обязанности Президента Академии по его
распоряжению.
6. Контрольно-ревизионный орган
6.1. Для проведения ревизий финансовохозяйственной
деятельности
Академии
Общее собрание избирает Ревизионную
комиссию в составе 3 (трех) членов со
сроком полномочий 4 (четыре) года.
6.2. В члены Ревизионной комиссии не могут
быть избраны лица, входящие в руководящие
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- Академия мүшелерінің жүгінулерінің
қаралу жəне істердің Академияны басқару
органдарында,
ведомстволық
кəсіпорындарда, мекемелерде ілгерілеу
уақытылылығы мен дұрыстығын жəне
Академияның қаржы-өндірістік қызметін
тексереді.
Академияның
жоғары
тұрған
органдарының жəне тексерілетін органның
шешімдері мен нұсқауларының орындалуын
есепке алу, есептілік жəне бақылау;
- тексеру нəтижелері бойынша ұсыныстар
енгізеді жəне кеңестер береді;
- ревизиялық комиссияның жұмыс тəртібі
мен жоспарын анықтайды.
6.6. Тексерілетін орган Академияның
Президиумы болып табылатын жағдайлардан
өзге, Ревизиялық комиссия мен тексерілетін
органның арасындағы келіспеушіліктерді
Академияның Президиумы қарайды.
6.7. Академияның айтарлықтай мүдделеріне
қауіп
төнсе
немесе
Академия
ның
лауазымды
тұлғаларының
асыра
пайдаланушылықтары
анықталса,
Ревизиялық комиссия кезектен тыс Жалпы
жиналыстың шақыртылуын талап етуге
міндетті.
6.8. Атқарушы органның қызметін тексеруді
Президенттің тапсыруы бойынша немесе өз
бастамасы бойынша Ревизиялық комиссия
жүргізеді. Тексеру нəтижелерін Комиссия
төрағасы Президиумға немесе Жалпы
жиналысқа хабарлайды.
6.9. Академияның барлық лауазымды
тұлғалары
ревизиялық
комиссияның
сұратуы бойынша қажет ақпарат пен
құжаттарды ұсынуға міндетті.
6.10. Ревизиялық комиссия жылдық теңгерім
мен есепке қорытындыны дайындайды.
Жылдық есеп пен теңгерім Ревизиялық
комиссияның қорытындысы болған жағдайда
ғана бекітіледі.
7. Академияның секциялары
7.1. Академия шығармашылық, кəсіб жəне
ғылыми қызмет түрлері бойынша секциялар
құруға құқылы.
7.2.
Секцияларды
Академияның
Президиумы құраты. Секциялардың құрамы
мен олардың тақырыбын Президиум
анықтайды.
7.3. Секциялардың
қызметі Жалпы
жиналыс пен Президиумға бағынышты.
7.4. Секциялар өз жұмысын Президиуммен

и исполнительные органы Академии.
6.3. Ревизионная комиссия самостоятельно
избирает Председателя и проводит заседания
не реже 1 (одного) раза в год.
6.4. Ревизионная комиссия работает на
общественных началах. Все расходы,
связанные с проведением ревизий и проверок
(в
части
привлечения
специалистов,
консультантов и т.п.) относят за счет средств
Академии.
6.5. Ревизионная комиссия:
- проверяет своевременность и правильность
рассмотрения обращений членов Академии и
прохождение дел в органах управления
Академии, подведомственных предприятиях,
учреждениях, организациях, финансовопроизводственную деятельность Академии.
- постановку учета, отчетности и контроля,
исполнение
решений
и
указаний
вышестоящих
органов
Академии
и
ревизуемого органа;
- вносит предложения и дает рекомендации
по результатам проверки;
- определяет порядок и план работы
ревизионной комиссии.
6.6.
Разногласия
между
ревизионной
комиссией
и
ревизуемым
органом,
рассматриваются Президиумом Академии, за
исключением случаев, если ревизуемым
органом является Президиум Академии.
6.7.
Ревизионная
комиссия
обязана
потребовать внеочередного созыва Общего
собрания,
если
возникла
угроза
существенным интересам Академии или
выявлены злоупотребления должностных
лиц Академии.
6.8. Проверка деятельности Исполнительного
органа проводится Ревизионной комиссией
по
поручению
Президента
или
по
собственной
инициативе.
Результаты
проверок доводятся Председателем комиссии
до сведения Президиума или Общего
собрания.
6.9. Все должностные лица Академии
обязаны по запросу ревизионной комиссии
представлять необходимую информацию и
документы.
6.10.
Ревизионная
комиссия
готовит
заключение к годовому отчету и балансу.
Годовой отчет и баланс утверждаются только
при наличии заключения Ревизионной
комиссии.
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7. Секции Академии

бекітілген
жоспарларға
ұйымдастырады.
7.5. Секциялардың жұмысын
хатшылар басқарады.

сəйкес 7.1. Академия вправе создавать секции по
видам творческой, профессиональной и
академик- научной деятельности.
7.2.
Секции
создаются
Президиумом
Академии. Состав секций и их тематика
8. Қаржы қызметі
определяются Президиумом.
8.1. Академияның қаржы жоспарлары əр 7.3. Деятельность Секций подотчетна
күнтізбелік жылға құрастырылады, оларда Общему собранию и Президиуму.
Академияның табыстары мен шығындары 7.4. Секции организуют свою работу в
көрсетіледі.
Академия
қызметінің соответствий
с
утвержденными
қаржылық нəтижелері жылдық бухгалтерлік Президиумом планами.
есептің негізінде анықталады жəне Жалпы 7.5. Работой секций руководят академикижиналыспен бекітіледі.
секретари.
8.2. Академия қолданыстағы заңнамамен
8. Финансовая деятельность
орнатылған тəртіпе жедел бухгалтерлік 8.1.
Финансовые
планы
Академии
жəне статистикалық есепті жүргізеді.
составляются на каждый календарный год, в
8.3. Қаржы жылы күнтізбелік жылға сəйкес них отражаются доходы и расходы
келеді. Бірінші қаржы жылы қысқартылған, Академии.
Финансовые
результаты
ол Академияны мемлекеттік тіркеу сəтінен деятельности Академии определяются на
басталады.
основе годового бухгалтерского отчета и
утверждаются Общим собранием.
9. Академияның ақша қаражаты
8.2.
Академия
ведет
оперативный
мен өзге де мүлкiнiң қалыптастырылу
бухгалтерский и статистический учет и
көздерi
отчетность в порядке, установленном
9.1. Академияның жеке меншігінде жер действующим законодательством.
учаскелері, ғимараттар, құрылыстар, тұрғын 8.3.
Финансовый
год
совпадает
с
үй қоры, көлік, жабдық, инвентарь, мəдени календарным годом. Первый финансовый
— ағарту жəне сауықгыру мақсатындағы год сокращенный, он начинается с момента
мүлік, ақша, акциялар, бағалы кдғаздар жөне государственной регистрации Академии.
Жарғыда көрсетілген Академияның қызметін
материалды қамтамасыз ету үшін қажетті
9. Источники формирования денежных
басқа да мүлік болуы мүмкін.
средств и иного имущества Академии
9.2. Сондай-ақ, Академияның меншігінде 9.1. Академия может иметь в собственности
Академияның
жарғылық
мақсаттарына земельные участки, здания, сооружения,
сəйкес
оның
қаражаттары
есебінен жилищный фонд, транспорт, оборудование,
құрьшатын жəне сатып алынған мекеме, инвентарь,
имущество
культурнобаспа, бұкаралык ақпарат құралдары болуы просветительного
и
оздоровительного
мүмкін.
назначения, деньги, акции, ценные бумаги и
9.3.
Академияның
мүлігі
Академия иное
имущество,
необходимое
ддя
мүшелерінің кіру жəне мүшелік жарналары, материального обеспечения деятельности
ерікті жарналар жəне қайырымдылықгар; осы Академии, указанной в Уставе.
Жарғыға сəйкес өткізілетін лекциялардан, 9.2. В собственности Академии могут также
көрмелердең,
аукциондардан,
мəдени, находиться
учреждения,
издательства,
спорттык, көріністік жəне басқа да средства массовой информации, создаваемые
шаралардан түсетін пайда, өндірістік жəне и приобретаемые за счет средств Академии в
басқа да шаруашылық қызметтерден түскен соответствии с ее уставными целями.
табыстар, заңдармен тыйым салынбаған 9.3. Имущество Академии формируется на
басқа да түсімдер негізінде құралады.
основе вступительных и членских взносов
9.4. Мүліктің меншік иесі болып Академия членов Академии, добровольных взносов и
табьшады.
Академияның
əрбір
жеке пожертвований, поступлений от проводимых
мүшесінің Академияға тиесілі мүлікке үлес в соответствии с настоящим Уставом лекций,
қүқығы жоқ.
выставок, аукционов, культурных и иных
9.5. Академия мүлігін басқару мəселелері мероприятий, доходов от производственной
Академияның Президиумның шешіледі.
и иной хозяйственной деятельности, других
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10. Жарғыға толықгырулар мен
өзгертулер енгізудің тəртібі
10.1. Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар
Академия
мүшелерінің
Жалпы
жиналысының шешімі бойынша енгізіледі.
10.2. Жарғыға енгізілетін өзгертулер мен
толықтырулар заңмен орнатылған тəртіпте
мемлекеттік тіркеуге жатады жəне осындай
тіркеу сəтінен бастап заңды күшке ие
болады.
11. Академияның қызметін қайта құру
жəне тоқтату
11.1. Академияны қайта құру (біріктіру,
қосылу, бөліну, бөлініп шығу немесе тарату)
Жалпы жиналыстың шешімімен жүргізіледі.
11.2. Академияның мүлкі оны қайта құрудан
кейін
Қазақстан
Республикасының
Азаматтық кодексімен көзделген тəртіпте
жаңадан құрылған заңды тұлғаларға көшеді.
11.3.
Академия
шаруашылық
етуші
серіктестік немесе акционерлік қоғам түрінде
қайта құрыла алмайды.
11.4.
Академияны
тарату
Жалпы
жиналыстың шешімімен немесе сот арқылы
жүргізіледі. Таратуды Жалпы жиналыспен
немесе сотпен тағайындалатын тарату
комиссиясы
жүзеге
асырады.
Тарату
комиссиясы тағайындалған сəттен бастап
оған
Академияның
істерін
басқару
өкілеттіліктері көшеді. Тарату комиссиясы
Академияны тарату туралы ақпаратты
орнатылған тəртіпте жариялайды, аралық
жəне тарату теңгерімін құрастырады жəне
заңнама
талаптарына
сəйкес
басқа
шараларды қабылдайды.
11.5. Академияны таратудан кейін, несие
берушілердің талаптарын қанағаттандырудан
кейін қалған мүлік Академияны тарату
туралы Жалпы жиналыстың шешімімен
анықталған,
осы Жарғыда көрсетілген
мақсаттарға
бағытталады.
Даулы
жағдайларда тарату сот шешімі бойынша
жүргізіледі. Қалған мүлікті пайдалану
туралы
шешімді
тарату
комиссиясы
басылымдарда жариялайды.
11.6. Академияның таратылуы аяқталды, ал
Академия өз қызметін тоқтатты деп бұл
жөнінде мəліметтер Бизнес-сəйкестендіру
нөмірлерінің ұлттық тізіліміне енгiзiлгеннен
кейiн есептеледi.

не запрещенных законом поступлений.
9.4. Собственником имущества является
Академия.
Каждый
отдельный
член
Академии не имеет права собственности на
долю
имущества,
принадлежащего
Академии.
9.5. Вопросы управления имуществом
Академии
решаются
Президиумом
Академии.
10. Порядок внесения дополнений и
изменений в Устав
10.1. Изменения и дополнения в Устав вносят
по решению Общего собрания членов
Академии.
10.2. Изменения и дополнения в Уставе
Академии
подлежат
государственной
регистрации в установленном законом
порядке и приобретают юридическую силу с
момента этой регистрации.
11. Реорганизация и прекращение
деятельности Академии
11.1. Реорганизацию Академии (слияние,
присоединение, разделение, выделение или
ликвидацию) осуществляют по решению
Общего собрания.
11.2. Имущество Академии переходит после
ее реорганизации к вновь возникшим
юридическим
лицам
в
порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом
Республики Казахстан.
11.3.
Академия
не
может
быть
реорганизована
в
хозяйственное
товарищество или акционерное общество.
11.4. Ликвидация Академии производится
либо по решению Общего собрания, либо в
судебном порядке. Ликвидация производится
ликвидационной комиссией, назначаемой
Общим собранием или судом. С момента
назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению
делами Академии. Ликвидационная комиссия
публикует информацию и ликвидации
Академии
в
установленном
порядке,
составляет
промежуточный
и
ликвидационный баланс и проводит другие
мероприятия в соответствии с требованиями
законодательства.
11.5. Имущество, оставшееся в результате
ликвидации Академии, после удовлетворения
требований кредиторов направляется на
цели, указанные в настоящем Уставе,
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12. Қорытынды ережелер
12.1. Академияның жұмыс тілдері қазақ,
орыс жəне ағышлын тілдері болып
табылады.
12.2. Осы Жарғы оны мемлекеттік тіркеу
сəтінен бастап заңды күшке ие болады.
12.3. Жарғыға енгізілетін барлық өзгертулер
мен толықтырулар оның ажырамас бөлігі
болып табылады.
12.4. Егер осы Жарғы ережелерінің бірі
жарамсыз болып қалса, ол оның қалған
ережелерін қозғамайды. Жарамсыз ереже
ауыстырылғанға
құқықтық
қатынаста
жақын басқа ережемен ауыстырылуы тиіс.
12.5. Академияны құру мен тіркеу жəне
Академия Жарғысына өзгертулер мен
толықтырулар енгізу жөніндегі барлық
шығындарды
Академия
өз
есебінен
көтереді.

определенные решением Общего собрания о
ликвидации Академии. В спорных случаях
ликвидация проводится по решению суда.
Решение об использовании оставшегося
имущества публикуется ликвидационной
комиссией в печати.
11.6. Ликвидация Академии считается
завершенной, а Академия прекратившей
свою деятельность после внесения об этом
сведений в Национальный реестр бизнесидентификационных номеров.
12. Заключительные положения
12.1.
Рабочими
языками
Академии
являются казахский, русский и английский.
12.2.
Настоящий
Устав
приобретает
юридическую
силу
с
момента
его
государственной регистрации.
12.3. Все изменения и дополнения в Устав
являются его неотъемлемой частью.
12.4. Если одно из положений настоящего
Устава становится недействительным, то
оно не затрагивает остальных положений.
Недействительное положение должно быть
заменено положением, допустимым в
правовом
отношении
близким
к
замененному.
12.5. Все расходы по созданию и
регистрации Академии и регистрации
изменений и дополнений в Устав Академии
относятся за счет Академии.
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