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1 ТАРАУ.ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
 

1 бап. Анықтама 

1.1. Жарғыда келесі қысқартулар қолданылады: 

1) Федерация – Қазақстан Республикасының жеңіл атлетика федерациясы; 

2) ХОК – Халықаралық Олимпияда Комитеті; 

3) ҚР ҰОК – Қазақстан Республикасының Ұлттық Олимпияда Комитеті; 

4) World Athletics –Жеңіл атлетика федерацияларының халықаралық 

қауымдастығы; 

5) АЖҚ – Азиялық Жеңілатлетика Қауымдастығы; 

6) ХПК – Халықаралық Паралимпиялық комитет; 

7) ҚР ҰПК– Қазақстан Республикасының Ұлттық Паралимпиялық 

комитеті; 

8) ҰОКҚ –Ұлттық Олимпияда Комитеттерінің қауымдастығы 

9) АОК-Азия Олимпиядалық кеңесі 

10) БДҚА – Бүкіләлемдік допингіге қарсы агенттік. 

1.2 . Осы Жарғыда қарастырылған жеке тұлғаларға арналған барлық  

сілтемелер,  олардың маңыздылығына нұқсан келтірместен ер және әйел 

тектіге қатысты, жеке және көпше түрде, қолданыла алады. 

 

2 бап. Федерацияның атауы және мәртебесі туралы жалпы ережелер. 

 

    2.1. Федерация - бұл республикалық мәртебеге ие және өз мүшелерінің 

ортақ мүдделерін қорғауға және Федерацияның жарғылық мақсаттарына 

қол жеткізуге бағытталған қоғамдық бірлестіктің ұйымдастырушылық-

құқықтық нысанындағы коммерциялық емес ұйым болып табылады. 

    2.2. Федерация - бұл тәуелсіз, ерікті, өкіметтік емес, спорттық-сауықтыру 

және спорттық бағыттағы коммерциялық емес бірлестік. 

    2.3. Федерацияның атауы: 

- қазақ тілінде: «Қазақстан Республикасының жеңіл атлетика Федерациясы» 

Қоғамдық бірлестігі; 

- орыс тілінде: Общественное объединение «Федерация легкой атлетики 

Республики Казахстан»; 

-  ағылшын тілінде: The Public Association «Athlection Federation of the 

Republic of Kazakhstan»; 

- француз тілінде: Association Publique «Federation d'athletisme de la 

Republique du Kazakstan». 

2.4. Федерация сондай-ақ World Athletics, АЖҚ, БДҚА, ҚР ҰОК, ХПК, 

ҚР ҰПК нормативтік құжаттарын, соның ішінде халықаралық құқықтың 

жалпыға ортақ қағидалары мен нормаларын және осы Жарғыны ескерумен 

Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының 

Азаматтық кодексінің, Қазақстан Республикасының «Қоғамдық бірлестіктер 

туралы» Заңының, Қазақстан Республикасының «Дене шынықтыру және 

спорт туралы» Заңының негізінде құрылған және әрекет етеді.  
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2.5. Егер Конституциямен, ережелер, реттемелермен және World Athletics 

басқа да реттеуші құжаттарымен осы Жарғымен анықталған ережелерден 

өзгеше болса немесе  олардың түсінуінде қайшылықтар болса Конституция,  

ережелер, реттемелер және/немесе  ХПК World Athletics басқа да реттеуші 

құжаттарының ережелері қолданылады.  

2.6. Федерация шектеусіз уақыт мерзіміне құрылған. 

2.7. Федерацияның тұрақты атқарушы органының орналасқан жері - 

Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 

18 үй, 701 бөлме, «Б» блогы. 

2.8. Федерация Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға болып табылады, 

Қазақстан Республикасының қоғамдық бірлестіктерге арналған 

заңнамасымен қарастырылған құқықтарды пайдаланады және 

міндеттемелерді иеленеді, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес 

құқықтарды иеленеді және жүзеге асырады және міндеттемеге ие болады, 

жалпы юрисдикция, арбитраж немесе аралық сотта талапкер және жауапкер 

ретінде әрекет етеді, жарғылық мақсаттарға қол жеткізу мүддесіне сәйкес 

Қазақстан Республикасының аумағымен қоса шетелдерде де, Қазақстан 

Республикасының заңнамасына және Федерацияның жарғылық 

мақсаттарына сәйкес мәмілелер жасай алады.  

2.9. Федерацияның жеке теңгерімі, оқшауландырылған мүлігі, банк 

мекемелеріндегі теңгемен және шетел валютасындағы шоттары, өз атауы 

бар мөрі, мөртаңбалары және бланкілері бар. Федерацияның Қазақстан 

Республикасының заңнамасының талаптары ескерілген, өз жалауы, 

эмблемалары (логотиптері), жалаушалары, естелік медальдары, жетондары, 

марапаттық атрибутикалары, төсбелгілері, сонымен қатар тауар белгілері, 

грматолары мен дипломдары болуы мүмкін. Федерацияның символикасы 

және тауар белгілері Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген тәртіппен есепке алынуға және мемлекеттік тіркеуге жатады. 

Федерация Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін қоспағанда, 

жеңіл атлетика бойынша құрама спорт командаларының  және жеңіл 

атлетика жұптарының рәміздерін пайдалануға барлық құқықтарға ие. 

2.10. Осы Жарғының ережелері Федерацияның барлық мүшелері үшін 

бірдей міндетті. 

2.11. Федерация өз мүшелерінің міндеттемелері бойынша жауап 

бермейді. Федерация мүшелері Федерацияның міндеттемелері бойынша 

жауап бермейді. 

2.12. Федерацияның қызметі жалпыға қол жетімді және оның құрылтай 

құжаттары туралы ақпарат көпшілікке қол жетімді болып табылады. 

 

2 ТАРАУ.ФЕДЕРАЦИЯНЫҢ МАҚСАТТАРЫ, МІНДЕТТЕРІ, 

ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘНІ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ 
 

3 бап. Федерацияның мақсаттары 
 

Федерацияның негізгі мақсаттары болып табылады:  
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1) Қазақстан Республикасында жеңіл атлетиканы және пара жеңіл  

атлетиканы дамыту және насихаттау (насихаттау); 

 

2) Қазақстан Республикасының қалалары мен облыстарында жеңіл 

атлетика  

және пара жеңіл атлетикадан спорттық іс-шараларды, жеңіл атлетика және 

пара жеңіл атлетика саласындағы Қазақстан Республикасының 

чемпионаттарын және басқа жарыстарды ұйымдастыру және өткізу; 

3) спортшыларды  даярлау- Қазақстан Республикасының спорттық 

құрама  

командаларының мүшелерін және жекелеген спортшыларды жеңіл 

атлетиканың және пара жеңіл атлетиканың ресми жарыстарына даярлау; 

4) Олимпиадалық және Паралимпиадалық қозғалысқа жәрдемдесу; 

5) жеке тұлғаны жан-жақты және үйлесімді дамыту, азаматтардың  

денсаулығын нығайту, салауатты өмір салтын қалыптастыруда жеңіл 

атлетика мен пара жеңіл атлетика жұптарының рөлін арттыру; 

6) қазақстандық жеңіл атлетиканың және пара жеңіл атлетиканың  

халықаралық аренадағы беделін арттыру; 

7) жеңіл атлетика, пара жеңіл атлетика және жалпы спорт саласындағы  

жобалар мен бағдарламаларға ұйымдық және қаржылық қолдауды жүзеге 

асыру; 

8) жеңіл атлетиканың инфрақұрылымын және материалдық-техникалық  

базасын құру. 

 

4 бап.  Федерацияның міндеттері 
 

Федерацияның негізгі міндетері болып табылады: 

1) Қазақстан Республикасындағы жеңіл атлетиканы және пара жеңіл 

атлетиканы стратегиялық және ағымдағы басқару; 

2) жеңіл атлетика мен пара жеңіл атлетика жарыстарын ұлттық деңгейде 

ұйымдастыру; 

3) спорт ережелері мен реттемелерін, басқа да жеңіл атлетика 

субъектілеріне қатысты нормаларын әзірлеу және бекіту, олардың енгізілуі 

мен орындалуын қамтамасыз ету; 

4) Федерация мүшелерінің және басқа жеңіл атлетика субъектілерінің, 

соның ішінде халықаралық ұйымдардағы заңды мүдделерін қорғау; 

5) World Athletics, АЖҚ, БДҚА, ҚР ҰОК, ХПК, ҚР ҰПК кез-келген 

жарғыларының, ережелерінің, нұсқаулары мен шешімдерінің сақталуы және 

кез-келген бұзылыстарын болдырмау, сонымен қатар Федерация 

мүшелерінің және жеңіл атлетика мен пара жеңіл атлетиканың басқа да 

субъектілерінің оларды сақтауын қамтамасыз ету; 

6) қазақстандық жеңіл атлетика мен пара жеңіл атлетиканың 

ұстанымдарын нығайту және беделін арттыру, жеңіл атлетика және пара 

жеңіл атлетика саласында халықаралық спорттық байланыстар орнату; 
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7) жоғары білікті спортшыларды даярлау жүйесін жетілдіру, Қазақстан 

Республикасының ұлттық құрама командаларының халықаралық жарыстарға 

қатысуын қамтамасыз ету; 

8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеңіл атлетика және 

пара жеңіл атлетика саласындағы спортшылардың, жаттықтырушылардың 

және басқа да мамандардың құқықтары мен мүдделерін әлеуметтік қорғауды 

қамтамасыз ету, жеңіл атлетика ардагерлеріне, жұп жеңіл атлетика 

ардагерлеріне қамқорлық жасау; 

9)  жеңіл атлетиканың инфрақұрылымын және материалдық-техникалық 

базасын дамыту; 

10) спорттық жаттығу орталықтарын, жеңіл атлетика саласындағы білім 

беру мекемелері мен ғылыми ұйымдарды құру және дамыту; 

11) өкілетті мемлекеттік органдарға және жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарына, қоғамдық бірлестіктерге Қазақстан Республикасының 

заңнамасын және жеңіл атлетика мен пара жеңіл атлетикаға қатысты өзге де 

нормативтік құқықтық актілерді жетілдіруде көмек көрсету; 

12) жеңіл атлетикадағы адалдық пен медициналық тазалықты қамтамасыз 

ету үшін, соның ішінде  допингке қарсы талаптарды бұлжытпай сақтау және 

орындау жолдары арқылы күрес. 

13) жеңіл атлетика және пара жеңіл атлетика саласындағы спорттық іс-

шаралардың қауіпсіздік деңгейін арттыру; 

14) жеңіл атлетикада және пара жеңіл атлетикада кемсітушілік пен 

зорлық-зомбылықтың барлық түрлеріне қарсы күрес; 

15) жеңіл атлетика және пара жеңіл атлетикасы саласындағы ақпаратпен 

қамтамасыз етудің тиімді жүйесін қалыптастыру; 

16) халықаралық спорт ұйымдарының талаптары мен шешімдерінің 

сақталуымен және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті 

допингтік бақылауды өткізу жағдайларын қамтамасыз етуге жәрдемдесу; 

17) жеңіл  атлетика және пара жеңіл атлетикадағы допингтің алдын алу 

және оған қарсы күрес саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге 

асыру. 

 

5 бап. Федерация қызметінің мәні 
 

5.1. Жарғылық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін Федерация 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келесі қызмет түрлерін 

жүзеге асырады: 

1) Қазақстан Республикасының тұрғындары арасында жеңіл атлетиканы 

және пара жеңіл атлетиканы көпшілікке тарату; 

2) спортшылардың, мүгедек спортшылардың, жаттықтырушылардың 

және басқа да жеңіл атлетика, пара жеңіл атлетика мамандарының, жеңіл 

атлетика, пара жеңіл атлетика ардагерлерінің құқықтары мен мүдделерін 

әлеуметтік қорғау; 

3) жоғары білікті жеңіл атлеттерді, пара жеңіл атлеттерді және 

олимпиадалық, паралимпиадалық қорды даярлау жүйесін жетілдіру, 

Қазақстан Республикасы ұлттық құрамаларының Олимпиадалық, 
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Паралимпиялық және Азиялық, Пара-Азия ойындарында, әлем және Азия 

чемпионаттарында және басқа да халықаралық жарыстарда өнер көрсетуін 

қамтамасыз ету; 

4) ұлттық жеңіл атлетикамен және шет елдердің жеңіл атлетика 

федерацияларымен, шетелдік спорттық ұйымдармен және 

қауымдастықтарымен халықаралық қатынастарды дамыту және нығайту; 

5) Қазақстан Республикасында жеңіл атлетиканы және папа жеңіл 

атлетиканы дамыту бағдарламаларын әзірлеуге қатысу; 

6) жеңіл атлетика және пара жеңіл атлетиканың жарыстарының 

құрылымын, регламенттерін және күнтізбелерін әзірлеу және бекіту және 

олардың сақталуын бақылау, World Athletics және ХПК қарастырылған 

талаптарды сақтаумен Қазақстан Республикасының аумағында жарыстар 

өткізу 

7) жеңіл атлетиканы және пара жеңіл атлетиканы дамыту 

бағдарламаларын, сондай-ақ белгілі бір аумақтарда жеңіл атлетика мен пара 

жеңіл атлетиканы дамыту бағдарламаларын әзірлеу және жүзеге асыру; 

8) спортты, соның ішінде жеңіл атлетика мен пара жеңіл атлетиканы 

дамытудың мемлекеттік, өңірлік бағдарламаларын әзірлеуге және іске 

асыруға қатысу; 

9) Қазақстан Республикасының рекордтарын тіркеу және бекіту; 

10) Қазақстан Республикасының жеңіл атлеттерімен және пара жеңіл 

атлеттерімен белгіленген әлемдік және азиялық рекордтарды бекіту үшін 

материалдар ұсыну; 

11) Материалдық-техникалық және әдiстемелiк даярлықты және 

Қазақстан Республикасының спорттық құрама командаларының 

халықаралық жарыстарға қатысуын қамтамасыз ету; 

12) Жеңіл атлетика және пара жеңіл атлетика саласындағы өңірлік 

федерацияларға, басқа да бірлестіктерге, оның ішінде жарыстарды 

ұйымдастыру және (немесе) өткізу, кадрларды даярлау және қайта даярлау, 

ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету бойынша белсенді жан-жақты көмек 

көрсету; 

13) Федерацияның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіру; 

14) дене шынықтыру және спорт туралы заңнамаға сәйкес өңірлік 

федерациялар, лигалар, клубтар, басқа жеңіл атлетика және пара жеңіл 

атлетика үшін осындай стандарттарды мойындайтын нормаларды анықтау, 

сондай-ақ олардың қызметін  бақылау; 

15) жаттықтырушыларды, төрешілерді, жеңіл атлетика және пара жеңіл 

атлетика саласында жұмыс істейтін басқа мамандарды даярлау, қайта 

даярлау, біліктілігін арттыру, сертификаттау және спорттық лицензиялау 

бойынша іс-шараларды ұйымдастыру, олардың қызметіне бақылау жасау; 

16) елдің жеңіл атлетикадан және пара жеңіл атлетикадан ұлттық құрама 

командаларында жұмыс істеу үшін жаттықтырушылар құрамын және басқа 

мамандарды іріктеу және орналастыру; 

17) жеңіл атлетиканы және пара  жеңіл атлетиканы дамытудағы отандық 

және шетелдік тәжірибені зерделеу және жинақтау, ғылыми зерттеулерге, 
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жеңіл атлетика және пара жеңіл атлетика саласындағы инновациялық 

қызметтерге қатысу; 

18) Егер жеңіл атлетиканың, әсіресе балалар мен жасөспірімдердің 

дамуына ықпал етсе, спортшылар, жаттықтырушылар, төрешілер және басқа 

мамандар, клубтар мен басқа тұлғаларға материалдық және ақпараттық 

қолдау таныту; 

19) жеңіл атлетика мен пара жеңіл атлетика ардагерлеріне материалдық 

қолдау таныту; 

20) жеңіл атлетика және пара жеңіл атлетика саласындағы 

қайырымдылық қызметі; 

21) өкілетті мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарына, 

оның ішінде дене шынықтыру және спорт, дене шынықтыру және спорт 

ұйымдарына салық салу туралы, жеңіл атлетика мен  пара жеңіл атлетика 

ардагерлерін әлеуметтік қорғау туралы және басқа да нормативтік құқықтық 

актілердің жобаларын әзірлеу және ұсыну; 

22) World Athletics, АЖҚ, БДҚА, ҚР ҰОК, ХПК, ҚР ҰПК жарғыларымен, 

нормаларымен және ережелерімен анықталған тәртіпте жеңіл атлетика және 

пара жеңіл атлетика саласындағы нормаларды бұзған тұлғаларды 

жауапкершілікке тарту; 

23) субъектілер арасындағы жеңіл атлетика мен пара жеңіл атлетика 

саласындағы даулардың, жанжалдар мен келіспеушіліктердің алдын алу, 

шешу; 

24) өкілетті органдар және ресми тұлғалармен  бірлесе отырып, жеңіл 

атлетика мен пара жеңіл атлетика жарыстарын өткізу  кезіндегі допингті 

бақылау рәсімін жүзеге асыру; 

25) жеңіл атлетика және пара жеңіл атлетика саласындағы білім беру 

және үйретушілік бағдарламаларды әзірлеу және жүзеге асыру; 

26) өз мақсаттары мен қызметтері туралы ақпараттарды еркін тарату; 

27) Федерацияның рәміздерімен естелік, ресми, марапаттар мен басқа да 

атрибутикаларды, жеңіл атлетика мен пара жеңіл атлетика саласындағы 

кәдесыйларды, баспа өнімдерін және жеңіл атлетика мен пара жеңіл атлетика 

жарыстарын өткізумен байланысты атрибтутикаларды әзірлеу және 

пайдалану 

28) баспа және полиграфиялық қызмет, жазылған бұқаралық ақпарат 

құралдарының көшірмесін жасау, жеңіл атлетика және пара жеңіл атлетика 

туралы әдістемелік, спорттық-ақпараттық және басқа да баспа 

материалдарын жасау және жариялау, Интернеттегі жарияланымдар, 

бұқаралық ақпарат құралдарын құру және қазақстандық және шетелдік 

бұқаралық ақпарат құралдарымен ынтымақтастық құру; 

29) көрмелер, дәрістер, семинарлар, конференциялар, кездесулер, 

дөңгелек үстелдер, симпозиумдар және басқа да осы тәріздес іс-шаралар 

өткізу; 

30) жарнаманы, оның ішінде жарнамалық-демеушілік қызметті жүзеге 

асыру; 

31) жеңіл атлетиканың дамуы мен жоғары жетістіктері үшін атақтар 

(наградалар) белгілеу және беру, өкілетті мемлекеттік органдарға жеңіл 
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атлетика және пара  жеңіл атлетика субъектілерін мемлекеттік наградалармен 

және басқа ынталандырулармен марапаттау туралы өтініш беру; 

32) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 

Қазақстан Республикасының аумағында құрылымдық бөлімшелерді, оның 

ішінде филиалдар мен өкілдіктерді құру, сондай-ақ өздерінің жарғылық 

мақсаттарына қол жеткізу үшін басқа ұйымдарды құруға қатысу; 

33) Өздерінің құқықтары мен заңды мүдделерін, сондай-ақ мемлекеттік 

билік органдарда, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, сот және өзге де 

органдарда өз мүшелерінің құқықтары мен заңды мүдделерін ұсыну, жеңіл 

атлетика және пара жеңіл атлетика субъектілерінің құқықтық және заңды 

мүдделерін қорғауға жәрдемдесу; 

34) заңнамада белгіленген тәртіппен халықаралық қоғамдық (өкіметтік 

емес) бірлестіктерге кіру, тікелей халықаралық байланыстар мен 

қатынастарды орнату және қолдау, осы мақсаттар үшін тиісті келісімдер 

жасасу; 

35) заңнамада белгіленген тәртіппен кіріс әкелетін қызметті, оның ішінде 

Федерацияның жарғылық мақсаттарына жетуге қызмет ететін және оларға 

сәйкес келетін кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру; 

36) коммерциялық емес ұйымдарды қоса алғанда, серіктестіктер, 

қоғамдар және басқа да ұйымдар құру, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметті 

жүргізуге арналған мүлік сатып алу; 

37) халықаралық спорт ұйымдарының беретін атақтары және 

біліктіліктеріне ие болу үшін  жеңіл атлетика және пара жеңіл атлетика 

бойынша спортшыларды, мүгедек спортшыларды, жаттықтырушыларды 

және спорт төрешілерін таңдау мен ұсынуды жүзеге асыру; 

38) халықаралық спорт жарыстарына қатысу үшін  жеңіл атлетика мен 

пара жеңіл атлетика бойынша Қазақстан Республикасының спорттық құрама 

командаларын  даярлау және құру және оларды осы жарыстарға қатысуға 

жіберу; 

39) тиісті халықаралық жарыстарды өткізетін халықаралық спорт 

ұйымдарының нормаларына сәйкес Қазақстан Республикасының спорттық 

құрама командаларында ойнауға құқығы жоқ,  жеңіл атлетика және пара 

жеңіл атлетика бойынша спортшылардың, мүгедек спортшылардың 

Қазақстанның ресми спорт жарыстарына қатысуына шектеулер белгілеу; 

40) жЖңіл атлетиканы және пара жеңіл атлетиканы дамыту үшін 

Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған әр түрлі 

көздерден қаржылық және басқа да қолдаулар қолдау алу; 

41) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өз 

қызметінің жарғылық мақсаттары мен міндеттерін іске асыру үшін өзге де 

қызметтерді жүзеге асыру; 

5.2.  Федерация өз мақсаттарын іске асыруда, егер мұндай өзара байланыс 

Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына қайшы келмесе, 

сондай-ақ үкіметтік емес ұйымдармен және басқа тұлғалармен саяси, 

құқықтық, діни және World Athletics, АЖҚ, БДҚА, ҚР ҰОК, ХПК, ҚР ҰПК 

жарғылары, нормалары мен ережелерін орындау бойынша өз 

міндеттемелеріне үйлеспейтін экологиялық қысымға жол бермей, Қазақстан 
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Республикасының мемлекеттік билік органдарымен, жергілікті билік 

органдарымен өзара байланыс  жасай алады. 

5.3. Қызметтің лицензияланған түрлері  Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен анықталған сәйкес лицензияларды алғаннан кейін 

Федерациямен жүзеге асырады. 

 

6 бап. Федерацияның құқықтары мен міндеттемелері 
 

6.1. Федерация құқылы: 

1) өз құзыреті шегінде осы спорт федерациясының құрамына кіретін 

немесе осы федерацияны мойындайтын кәсіби спорттың субъектілері үшін 

міндетті құжаттарды қабылдайды; 

2) кәсіби спортшыларға, кәсіби жаттықтырушыларға және дене 

шынықтыру және спорт саласындағы басқа мамандарға спорттық жарыстарға 

қатысуға рұқсат етуге; 

3) спорттық іс-шараларды ұйымдастырады және өткізеді, спорттық іс-

шараларды өткізудің құрылымын, күнтізбесін, басқа шарттарын анықтайды, 

федерацияның жарғысында айқындалған спорт түріндегі спорттық 

жарыстарды өткізу құқығын береді; 

4) спорттық қызмет туралы келісімдерді және кәсіби спорт саласындағы 

өзге де келісімдерді тіркеу және есепке алуды жүзеге асырады; 

5) федерация өткізетін жарыстарға қатысуға рұқсат беретін кәсіби спорт 

клубтарын сертификаттауды, аккредиттеуді енгізеді және жүзеге асырады; 

6) спорттық жарыстарға төрешілікті ұйымдастырады; 

7) кәсіби спорт клубтары өткізетін спорттық іс-шараларды бақылауды 

жүзеге асырады; 

8) кәсіби спортшыларға спорттық сертификаттар мен өзге де құжаттар 

беруді жүзеге асырады; 

9) халықаралық спорт федерацияларымен байланысты дамыту және 

нығайтуды жүзеге асырады; 

10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құқықтарды 

жүзеге асырады. 

6.2. Федерация міндетті: 

1) Қазақстан Республикасының заңнамасын, халықаралық қатынастардың 

жалпыға бірдей танылған қағидаттары мен оның қызметіне қатысты 

нормаларын, сондай-ақ осы Жарғыда қарастырылған нормаларды сақтауға; 

2) халықаралық және ұлттық деңгейде кәсіби спорт субъектілерінің 

құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету; 

3) допинг пайдалануға қарсы шаралар қолданады; 

4) спорт резервін дайындауды жүзеге асырады; 

5) спорт  инфрақұрылымын және материалдық-техникалық базасын 

дамытуға; 

6) тұрғындар арасында спортты насихаттау мен жариялауды 

ұйымдастыруға; 

7) кәсіби спорт ардагерлері мен мүгедектеріне көмек көрсетуге; 

8) кәсіби спортшыларды тіркеуге; 
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9) кәсіби спортшыларды тіркеу тізілімін жүргізуге; 

10) бұқаралық ақпарат құралдарында немесе өздерінің интернет-

ресурстарында кәсіби спортшыларды тіркеу туралы мемлекеттік және орыс 

тілдерінде ақпарат жариялайды; 

11) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресми 

спорт жарыстарының нәтижелеріне заңсыз әсер етудің алдын алу және оған 

қарсы күрес бойынша шаралар қолданады; 

12) өз мүшелеріне олардың құқықтары мен мүдделеріне қатысты 

құжаттармен және шешімдермен танысуға мүмкіндік береді; 

13) тіркеуші органды  Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық 

тізіліміне енгізілген мәліметтер көлемінде тұрақты әрекет етуші басқару 

органының орналасқан жері және жетекшілері туралы хабардар етеді; 

14) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді 

орындайды. 

 

 

3 ТАРАУ. ФЕДЕРАЦИЯНЫҢ 

ҚАТЫСУШЫЛАРЫ/ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ ЖӘНЕ ФЕДЕРАЦИЯҒА 

МҮШЕЛІК ЕТУ 

 

7 бап. Федерация қатысушылары/құрылтайшылары 
 

7.1. Федерацияның қатысушылары / құрылтайшылары саяси партияларды 

қоспағанда, жеке және (немесе) заңды тұлғалар - қоғамдық бірлестіктер 

болып табылады. 

7.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лаңкестік пен 

экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың 

тізіміне кірген тұлға Федерацияның мүшесі / құрылтайшысы бола алмайды. 

7.3. Федерацияның қатысушылары / құрылтайшылары - жеке және 

(немесе) заңды тұлғалар тең құқықтарға ие және бірдей жауапкершілік 

алады. 

7.4. Федерацияның мүшелері / құрылтайшылары, егер олар Қазақстан 

Республикасының өзін-өзі реттеу туралы заңнамасында өзгеше көзделмесе, 

Федерацияға берген мүлікке, оның ішінде мүшелік жарналарға құқылы емес. 

Егер олар Қазақстан Республикасының өзін-өзі реттеу туралы заңнамасында 

өзгеше қарастырылмаса, Федерацияның міндеттемелері бойынша жауап 

бермейді, ал Федерация өз қатысушыларының / құрылтайшыларының 

міндеттемелері бойынша жауап бермейді. 

7.5. Федерацияның кәсіпкерлік қызметінен түскен кірістер Федерацияның 

қатысушылары / құрылтайшылары арасында бөлінбейді және жарғылық 

мақсаттарға бағытталады. Федерация өз қаражатын қайырымдылық көмекке 

пайдалана алады. 

 

8 бап. Федерация қатысушыларының/құрылтайшыларының 

құқықтары мен міндеттері 

8.1. Федерация қатысушылары/құрылтайшылары құқылы: 
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1) Федерацияның басқару органдары мен филиалдарына өз өкілдерін 

ұсынады; 

2) Федерация жарғысына толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы 

ұсыныстар енгізуге; 

3) Конференцияға және Федерацияның басқа органдарының қарауына 

оның қызметіне қатысты ұсыныстар мен сұраныстар енгізуге; 

4) Федерацияның жобалары мен бағдарламаларын басым бағытта жүзеге 

асыруға қатысу; 

5) Федерацияның басқарушы немесе басқа органдарынан оның қызметі 

туралы белгіленген тәртіппен ақпарат алуға; 

6) Федерация мүшелігінен өз еркімен шығу. 

8.2. Федерация қатысушылары/құрылтайшылары міндетті: 

1) Федерация Жарғысының ережелерін сақтауға және оның міндеттерін 

шешуге қатысуға; 

2) төменгідей жеке ақпаратты ұсынады: 

- жеке тұлғалар үшін: жеке куәліктің көшірмесі, тұрғылықты мекен-жайы, 

ұялы телефон, электрондық пошта мекенжайы; 

- заңды тұлғалар үшін: мемлекеттік тіркеу туралы анықтама, ұялы 

байланыс телефоны, электрондық пошта мекенжайы; 

3) Федерация Жарғысын, корпоративтік өзара қатынастар этикасын 

бұзатын іс-әрекеттер жасамауға, сондай-ақ Федерацияға зиян келтіретін 

іс-әрекеттер жасамауға, Федерация жариялаған мақсаттарға қайшы 

келетін әрекеттерге жол бермеуге. 

 

9 бап. Қатысушы/құрылтайшы мәртебесін алу мен жоғалтудың 

талаптары және тәртібі 

9.1. Қатысушыларды / құрылтайшыларды Федерацияға қабылдау / 

шығару Федерация Конференциясының шешімі бойынша Федерацияның Бас 

хатшысының атына жазылған жазбаша өтініш негізінде жасалады. 

9.2. Федерацияның қатысушысы / құрылтайшысы мәртебесін мәжбүрлі 

түрде жоғалтуға келесі жағдайларда жол беріледі: 

1) World Athletics, АЖҚ, БДҚА, ҚР ҰОК, ХПК, ҚР ҰПК жарғылары, 

нормалары мен ережелерінің және басқа да Федерация қызметін реттеуші 

құжаттардың өрескел және бірнеше мәртелік бұзылысы; 

2) егер Конференциямен  белгілеген болса, кіру, мүшелік және басқа да 

төлемдерді төлеудің кешігуі; 

3) Федерацияның қатысушысын / құрылтайшысын қылмыстық 

жауапкершілікке тарту немесе сауықтырушылық негіздер бойынша 

қылмыстық жауапкершіліктен босату; 

4) Федерацияға кесірін тигізетін, Федерацияға нұқсан келтіретін және 

Федерацияның жарғылық мақсаттары мен міндеттерін орындауына кедергі 

келтіретін әрекеттер жасау; 

5)  Федерациямен жасалған шарт бойынша міндеттемелерді орындамау; 

6) Федерация конференциясының отырыстарына қатарына екі реттен жиі 

қатыса алмау;  
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7) осы Жарғының талаптарын сақтамау және Федерация мүшесі 

қызметінің Федерацияның жарғылық мақсаттарына қайшы келуінің басқа 

жағдайлары. 
 

10 бап. Федерацияға мүшелік 
 

10.1. Федерацияға мүшелік ету ерікті болып табылады.  

10.2. Саяси партияларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының 

азаматтары, шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар және (немесе) заңды 

тұлғалар - қоғамдық бірлестіктер Федерацияның мүшелері бола алады. 

10.3. Федерация мүшелері Федерацияны өз мүшелерінің қызметін 

шоғырландырылған үйлестіруді жүзеге асыратын ұйым деп тануға, 

Федерация өткізетін барлық іс-шараларға белсенді қатысуға, Жарғының 

ережелерін қатаң сақтауға және Федерация органдарының шешімдерін 

орындауға, егер олар Конференциямен анықталған болса, кіру, мүшелік және 

басқа да төлемдерді төлеуге міндетті. 

10.4.  Федерацияға мүшелік Федерацияға мүшелікке қабылдау туралы 

куәлікпен немесе Федерация мүшелерінің тізілімін жүргізуге мүмкіндік 

беретін басқа құжаттармен расталады. 

10.5. Мүшелік осы Жарғыда белгіленген жағдайларда тоқтатылады. 

Мүшеліктің тоқтатылуы Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына сәйкес Федерацияға қатысты барлық құқықтар мен 

міндеттемелердің тоқтатылуына әкеледі. 

10.6. Федерация мүшесі Конференцияда дауыс беру құқығынсыз 

Федерацияға қабылданған кезден бастап құқықтар мен міндеттерді алады. 

10.7. Мүшелер Федерацияға берген мүліктің қайтарылуын, соның ішінде 

кіру және мүшелік жарналарды қайтаруды талап етуге құқылы емес. 

10.8. Мүшелер Федерацияның міндеттемелері бойынша жауап бермейді, 

ал Федерация өз мүшелерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. 

 

11 бап. Федерацияға мүшелікке қабылдау және тоқтату( жоғалту) тәртібі 
 

11.1. Федерацияға мүшелік Федерацияның атқарушы комитетінің 

шешімімен жүзеге асырылады. 

11.2. Федерацияға мүшелікке кіруге мүдделі адам Федерацияның Бас 

хатшысының атына жазбаша өтініш беруі керек. 

11.3. Федерацияға мүшелік оның Бас хатшының атына берген жазбаша 

өтініші негізінде Федерациядан өз еркімен кеткен жағдайда тоқтатылады. 

Федерацияның тиісті басқару органдарының осы мәселе бойынша шешім 

қабылдауы талап етілмейді, ал мүшенің құқықтары мен міндеттері тиісті 

органдардан өз еркімен кету туралы өтініш алған сәттен бастап тоқтатылады. 

11.4. Федерацияға мүшелік Федерация мүшесі заңды тұлға ретінде 

таратылған жағдайда тоқтатылады (заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік 

тізілімінен шығару). Федерацияның тиісті басқару органдарының осы мәселе 

бойынша шешім қабылдауы талап етілмейді, заңды тұлғаның бірыңғай 

мемлекеттік тізіліміне заңды тұлғаның таратылуы туралы жазба енгізілген 

кезден бастап мүшенің құқықтары мен міндеттері тоқтатылады. 
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11.5. Федерация құрамынан шығарылған жағдайда және осы Жарғыда, 

World Athletics, АЖҚ, БДҚА, ҚР ҰОК, ХПК, ҚР ҰПК жарғылары, 

нормалары және ережелерімен анықталған басқа да жағдайларда 

Федерацияға мүшелік тоқтатылады. 

11.6. Атқару комитеті осы Жарғыда белгіленген тәртіппен осы Жарғыда 

анықталған талаптарға сәйкес келмеген жағдайда Федерация мүшесін 

шығаруға құқылы: 

1) осы Жарғыда қарастырылған Федерация мүшесінің міндеттерін 

орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін; 

2) Федерацияның іскерлік беделіне нұқсан келтіретін немесе материалдық 

залал келтіретін әрекеттерді жасағаны үшін; 

3) кіру және мүшелік жарналарды төлеу мерзімдерінің кешіктірілуі; 

4) World Athletics, АЖҚ, БДҚА, ҚР ҰОК, ХПК, ҚР ҰПК және 

Федерацияның құзыретті органдары қабылдаған нормативтік құжаттардың, 

директивалардың немесе шешімдердің өзге де бұзылуы. 

 

12 бап. Федерация мүшелерінің құқығы 
 

Федерация мүшелері келесідей құқықтарға ие: 

1) осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Федерацияның қызметіне 

қатысуға,  

оның ішінде Федерацияның конференцияларына дауыс беру құқығынсыз 

қатысуға; 

2) Федерацияның атқарушы комитетіне және Федерация органдары 

құрған  

(сайланған және / немесе тағайындалған) басқа органдарға сайлауға 

кандидаттарды ұсынуға; 

3) Федерацияның басқарушы және басқа органдарына Федерацияның  

қызметі туралы ұсыныстар енгізуге; 

4) World Athletics, АЖҚ, Қазақстан Республикасының ҰОК және 

Федерация  

құзыретті органдары қабылдаған нормативтік құжаттарға сәйкес өткізілетін 

жарыстар мен іс-шараларға қатысуға; 

5) Федерациядан Федерация қызметінің барлық бағыттары туралы 

қажетті  

ақпаратты алуға, мүшелердің құқықтық мәртебесіне, халықаралық 

қатынастарды жүзеге асыруға, жеңіл атлетикадан және пара жеңіл 

атлетикадан жарыстарды ұйымдастыруға және өткізуге байланысты 

мәселелерді шешуге әдістемелік және өзге де көмек алуға; 

6) Федерациядан кез келген уақытта шығуға, Федерациядан шыққаннан  

кейін шыққан мүше Федерация мүшесінің барлық құқықтары мен 

міндеттерін жоғалтады. 

 

13 бап. Федерация мүшелерінің міндеттемелері 
 

Федерацияның барлық мүшелері міндетті: 
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1) Осы Жарғы, World Athletics, АЖҚ, БДҚА, ҚР ҰОК, ХПК, ҚР ҰПК 

және Федерацияның  ережелері, нұсқаулары және шешімдерін сақтау, 

сонымен қатар олардың мүшелер мен жеңіл атлетикадан және пара жеңіл 

атлетиканың өзге де субъектілері тарапынан сақталуын қамтамасыз ету; 

2) Конференциямен белгілеген тәртіппен кіру және мүшелік жарналарды 

уақтылы төлеуге; 

3) Федерацияның қызметіне белсенді қатысуға, Қазақстан 

Республикасында жеңіл атлетиканың және пара жеңіл атлетиканың табысты 

дамуына және танымал болуына ықпал етуге; 

4) Федерация ұйымдастырған немесе мақұлдаған спорттық іс-шараларға 

және / немесе бағдарламалар мен жобаларға үнемі қатысуға; 

5) адал ойынның көрінісі ретінде адалдық, бүтінділік және бейілділік, 

спорттық рух қағидаттарын сақтауға;  

6) Федерацияға, Федерация мүшелеріне, сондай-ақ жеңіл атлетикаға және 

пара жеңіл атлетикаға зиян келтіруі мүмкін әрекеттерге жол бермеуге; 

7) Федерацияның мүшесі ретінде Федерацияны есепке алу және тіркеу 

үшін қажетті құжаттар мен мәліметтерді ұсынады; 

8) осы Жарғыдан, World Athletics, АЖҚ, БДҚА, ҚР ҰОК, ХПК, ҚР ҰПК 

және Федерацияның  ережелері, нұсқаулары және шешімдерінен шығатын, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасынан туындайтын барлық 

басқа міндеттемелерді толығымен орындайды. 

 

4 ТАРАУ. БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ, ҚАЛЫПТАСУ 

ТӘРТІБІ, ҚҰЗЫРЕТІ ЖӘНЕ ӨКІЛЕТТІК МЕРЗІМДЕРІ 

 

14 бап. Федерацияның басқару органдары. 
 

14.1. Федерацияның басқару органдары болып табылады: 

1) Жоғары басқару органы – Конференция; 

2) Жоғары лауазымды тұлға – Президент; 

3) Алқалы басқару органы – Атқарушы комитет (атқару комитеті); 

4) Атқарушы басқару органы – Бас хатшы; 

5) Бақылаушы орган – Тексеру комиссиясы. 

14.2. Конференция, Атқарушы орган және Тексеру комиссиясының 

мүшелері, сонымен бірге Федерация Президенті бұл органдардың жұмысына 

қатысқаны үшін сыйақы алмайды.  

14.3. Атқару комитеті мүшелерінің құрамына немесе Вице-президент 

лауазымына кем дегенде бір әйел кіруі қажет.  

 
15бап. Жоғары басқару органы – Конференция.  
 

15.1. Конференция мүшелерінің құрамына кіреді: Президент, Бірінші 

вице-президент, Вице-президенттер, Федерацияның құрылтайшылары/ 

қатысушылары, облыстық және жергілікті жеңіл атлетика және пара жеңіл 

атлетика федерацияларының жетекшілері. 
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15.2. Конференцияның отырыстарына Федерация Президенті төрағалық 

етеді. Ол болмаған жағдайда бірінші вице-президент төрағалық етеді. 

15.3. Кезекті конференцияны Федерация Президенті немесе Атқару 

комитеті жылына бір рет, мерзімі өткен күнтізбелік жылдан кейінгі үш айдан 

кешіктірмей шақырады. Барлық басқа конференциялар кезектен тыс болып 

табылады. 

15.4. Конференцияның құзыреттілігі. (кезекті және кезектен тыс) 

Конференцияға қатысушылардың елу пайыздан астамының қатысуы 

барысында Конференцияға өкілеттік беріледі. 

15.5. Конференция іштей, оның ішінде бейнеконференция арқылы және 

сырттай (сырттай дауыс беру бюллетеньдері арқылы) өткізу тәртібін 

қарастырады. 

15.6. Конференцияның іштей күн тәртібі бойынша қабылданған шешім, 

егер қатысқан (қатысып отырған) қатысушылардың жартысынан көбі «ИӘ» 

деп дауыс берсе, ал сырттай тәртібінде өткізу барысында Конференция 

мүшелерінен алынған бюллетеньдердің жартысынан көбінен түсуі негізінде 

қабылданды деп есептеледі. Конференцияның әр мүшесі бір дауысқа ие. 

15.7. Конференцияны өткізу туралы шешім және алдын ала күн тәртібі 

ұсынылған күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Федерация 

мүшелеріне жеткізіледі. 

15.8. Конференцияны өткізу орны мен күнін Атқарушы комитет оның 

өткізілетін күніне дейін кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын анықтайды. 

15.9. Конференция жұмысын ұйымдастыру Бас хатшыға жүктеледі. 

Федерация мүшелерінің Конференцияның күн тәртібіне енгізуге арналған 

барлық сұрақтары мен ұсыныстары Бас хатшыға Конференция өткізілетін 

күнге дейін 20 (жиырма) күнтізбелік күннен кешіктірмей жазбаша түрде 

жіберілуі керек. 

15.10. Бас хатшы Конференцияның қорытынды күн тәртібін 

қалыптастырады және оны Федерация мүшелеріне Конференция өткізілетін 

күнге дейін 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей жібереді. 

15.11. Федерация мүшелері Конференцияға қатысатындығын немесе 

Конференцияға қатысудан бас тартатындығын Бас хатшыға Конференция 

өткізілетін күнге дейін 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірмей мүшенің 

немесе оның өкілінің деректемелерін (толық аты-жөнін) жазбаша хабарлама 

жолдау арқылы растауы керек. 

15.12. Кезекті Конференцияның күн тәртібі келесі мәселелерді қамтуы 

керек: 

- Федерацияның соңғы Конференциядан бері атқарған қызметі туралы 

есепті бекіту; 

- Тексеру комиссиясының есебін бекіту; 

15.13. Конференция күн тәртібінде тұрған мәселелер бойынша ғана 

шешім қабылдайды. Іштей тәртіппен өткізілген отырыс барысындағы 

Конференцияның  күн тәртібіне жаңа мәселелерді енгізу туралы ұсыныстар 

Конференцияға қатысушы Федерация мүшелерінің 3/4 (төрттен үш) 

дауысымен енгізіле алады. 

15.14. Конференцияның айрықша құзыретіне келесі мәселелер кіреді: 
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1) жарғыға өзгерістер, толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда 

бекіту; 

2) Федерацияны ерікті түрде қайта құру және тарату; 

3) Федерацияның басқару органдарының құзыретін, ұйымдық 

құрылымын, өкілеттіктерін қалыптастыру және тоқтату тәртібін айқындау; 

4) Федерацияның кіру, мүшелік және басқа жарналарды төлеу тәртібі мен 

мөлшерін бекіту; 

5) Федерацияның басқару органдары қызметінің нәтижелері туралы 

қаржылық есептілік пен есептілікті ұсыну тәртібі мен жиілігін, сондай-ақ 

бақылау органының тексеру жүргізу және олардың нәтижелерін бекіту 

тәртібін айқындау; 

6) заң актілерінде белгіленген шектерде Федерацияның басқа заңды 

тұлғаларды, оның филиалдары мен өкілдіктерін құруға немесе олардың 

қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; 

7) Федерация Президентін сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын 

тоқтату; 

8) Атқару комитетінің мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін 

мерзімінен бұрын тоқтату; 

9) Тексеру комиссиясының мүшелерін сайлау және олардың 

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және ол туралы ережелерді бекіту; 

10) жаңа құрылтайшылар / қатысушылар Федерациясының құрамына кіру 

туралы шешім қабылдау және оларды Федерациядан шығару туралы шешім 

қабылдау; 

11) Федерацияның филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын сайлау; 

12) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес Федерация 

қызметіндегі басқа мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды. 

 

16 бап. Жоғары лауазымды тұлға – Президент.  
 

16.1.  Федерация Президентін лауазымға Конференция сайлайды және 

қызметтен босатады. Федерация Президентінің өкілеттік мерзімі - 4 (төрт) 

жыл. Федерация Президенті өз қызметін ақысыз жүзеге асырады. 

16.2.  Федерация Президенті: 

1) мемлекеттік органдармен, халықаралық ұйымдармен және меншіктің 

барлық түріндегі және резиденттік ұйымдардағы қатынастармен 

Федерацияны ұсынады; 

2) Федерацияның басқару органдарының айрықша құзыретіне Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен және Федерация жарғысымен 

қарастырылған мәселелерді қоспағанда, Федерация қызметінің кез-келген 

мәселелері бойынша шешім қабылдау құқығы; 

3) Федерация атынан сенімхатсыз әрекет етеді, үшінші тұлғалармен 

қарым-қатынаста Федерацияны білдіретін сенімхатты, оның ішінде беру 

құқығымен сенімхат береді; 

4) Конференция отырысын іштей, оның ішінде бейнеконференция 

арқылы немесе сырттай өткізу туралы шешім қабылдайды; 
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5) Конференция мен Федерацияның Атқару комитеті отырыстарына 

төрағалық етеді, отырыстар өткізеді және хаттамаға қол қояды; 

6) Федерацияның Бірінші вице-президенті мен Вице-президенттерінің 

өкілеттіктерін белгілейді; 

7) Конференцияға Федерацияның кіру және мүшелік және басқа 

жарналарды төлеу тәртібі мен мөлшерін бекіту туралы ұсыныс енгізуге 

құқылы; 

8) Федерацияның лауазымды адамдарына өздерінің жеке өкілеттіктерін 

жүзеге асыру құқығын беруге құқылы; 

     16.3 Президент болмаған кезде оның өкілеттіктерін Бірінші вице-

президент орындайды. 

     16.4 Президент немесе оның орнын басушы тұлға Конференция мен 

Атқару комитетінің отырыстарында дауыстар тең болған жағдайда шешуші 

дауыс құқығына ие болады. 

 

 

 

17 бап. Федерацияның Бірінші вице-президенті және Вице-президенттері 

.  

17.1. Федерацияның Бірінші вице-президенті және Вице-президенттері 

Федерация Конференциясының шешімімен сайланады және қызметтен 

босатылады. Бірінші вице-президент және Вице-президент лауазымына 

кандидаттарды аймақтық, жергілікті федерациялар және / немесе 

Федерацияның атқарушы комитеті ұсынады. 

17.2. Федерацияның Бірінші вице-президенті және Вице-президенттері 

өз қызметін ақысыз жүзеге асырады және Федерация президентіне есеп 

береді. 

17.3. Президент болмаған кезде оның өкілеттіктерін Бірінші вице-

президент орындайды. 

17.4. Федерацияның Бірінші вице-президенті мен Вице-президенттерінің 

өкілеттік мерзімі - 4 (төрт) жыл. 

17.5. Федерацияның Бірінші вице-президенті мен Вице-президенттерінің 

өкілеттіктері Президенттің шешімімен белгіленеді. 

 

18 бап. Алқалы басқару органы – Атқарушы комитет 

 

18.1. Атқару комитетінің мүшелері ақысыз жұмыс істейді. Атқару 

комитетінің құрамы 9 (тоғыз) адамнан аспауы керек. Атқару комитеті 

мүшелерінің өкілеттік мерзімі - 4 (төрт) жыл. 

18.2. Атқару комитетінің құрамына Атқару комитетінің төрағасы болып 

табылатын Федерация Президенті кіреді (Конференцияда бұл мәселе 

бойынша қосымша дауыс берілмеген). 

Атқару комитетінің қалған мүшелері Конференция шешімімен сайланады 

және өз қызметін тоқтатады. 
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18.3. Атқару комитеті Жарғымен Федерацияның өзге басқару 

органдарының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда 

Федерацияның жалпы басқару қызметін жүзеге асырады. 

18.4. Жиналыстарды өткізу жүйелілігі жылына кем дегенде бір рет. 

Отырыстар Президенттің бұйрығымен немесе Атқару комитеті мүшелерінің 

елу пайыздан астамының бастамасы бойынша шақырылады. 

18.5. Атқару комитетінің мәжілісіне оның мүшелерінің елу пайызынан 

астамы қатысқан жағдайда рұқсат етіледі. Атқару комитеті оны жүзеге 

асырудың іштей және сырттай (сырттай дауыс беру арқылы) рәсімдерін 

қарастырады. 

18.6. Атқару комитеті жабық отырыста өткізіледі. Атқару комитеті өз 

қалауы бойынша жиналысқа дауыс беру құқығы жоқ үшінші тұлғаларды 

шақыруға құқылы. 

18.7. Атқарушы комитеттің іштей күн тәртібі бойынша қабылданған 

шешім, егер қатысқан (қатысып отырған) қатысушылардың жартысынан көбі 

«ИӘ» деп дауыс берсе, ал сырттай тәртібінде өткізу барысында Атқарушы 

комитет мүшелерінен алынған бюллетеньдердің жартысынан көбінен түсуі 

негізінде қабылданды деп есептеледі. Атқарушы комитеттің әр мүшесі бір 

дауысқа ие. Атқару комитеті мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда, 

Төраға шешуші болып табылады. 

18.8. Атқару комитетінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер 

бойынша шешім қабылдау кіреді: 

1) Кезекті және кезектен тыс конференцияны шақыру және Кезекті  

Конференцияның күн тәртібін алдын-ала бекіту; 

2) Федерацияның филиалы (өкілдігі) туралы типтік ережені бекіту; 

3) Федерацияның Бірінші вице-президенті, Вице-президент лауазымына 

кандидаттар ұсыну құқығына ие; 

4) Бас хатшыны тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын 

тоқтату; 

5) Қазақстан Республикасында жеңіл атлетика және пара жеңіл атлетика 

бойынша спорттық-сауықтыру және спорттық-жаппай іс-шараларды 

ұйымдастырудың қаржылық-күнтізбелік жоспарын және күнтізбелік жұмыс 

жоспарын келісімдеу; 

6) кандидаттарды, ұлттық құраманың бас жаттықтырушысын, Қазақстан 

Республикасының жеңіл атлетика және пара жеңіл атлетикадан мемлекеттік 

жаттықтырушысын тағайындау және қызметтен босату туралы ұсыну үшін 

дене шынықтыру және спорт саласындағы өкілетті органмен келісімдеу; 

7) дене шынықтыру және спорт саласындағы өкілетті органға бекітуге 

ұсыну үшін жаттықтырушылар мен спорт төрешілерін аттестаттау 

ережелерін келісімдеу; 

8) Федерацияның қызметін реттейтін ережелерді, тәртіптемелерді және 

өзге де нормативтік актілерді бекіту; 

9) Федерация филиалдарының қызметі мәселелерін қарау және шешу, 

Федерацияның басқа басқару органдарының айрықша құзыретіне кірмейтін 

барлық мәселелерді шешу. 
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19 бап. Атқарушы орган – Бас хатшы 
 

19.1. Осы Жарғымен өзге басқару органдарының айрықша құзыретіне 

жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Федерацияны ағымдағы басқаруды 

жүзеге асырады. Бас хатшыға Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы 

және Қазақстан Республикасының әлеуметтік қамсыздандыру және 

сақтандыру туралы заңнамасы таратылады, еңбек шарты Федерация 

президентімен жасалады. 

19.2. Бас хатшысы: 

1) Қаржылық, бухгалтерлік құжаттарға және азаматтық-құқықтық 

шарттарға қол қою құқығын қоса алғанда оның үшінші тараптармен 

қатынастарында Федерация атынан әрекет етеді; 

2) мемлекеттік органдармен, халықаралық ұйымдармен және меншіктің 

барлық түріндегі және резиденттік ұйымдардағы қатынастарда  Федерация 

атынан әрекет етеді; 

3) Федерация Президенті белгілеген мерзімде өз қызметі туралы ақпарат 

береді;  

4) Федерацияның басқару органдарының шешімдерінің орындалуын 

ұйымдастырады; 

5) Федерацияның филиалдары мен өкілдіктерінің, Федерация 

қызметкерлері мен жұмыс топтарының, комиссиялардың жұмысын 

үйлестіреді; 

6) Федерация қаражаты шегінде Федерация қызметін материалдық-

техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асырады; 

7) өзінің жарғылық қызметін жүзеге асыру үшін Федерация 

Президентімен келісім бойынша қосымша қаржылық және материалдық 

ресурстар көздерін тартады; 

8) ағымдағы шоттарды ашады, оларды және ақшалай қаражатты 

басқарады; 

9) Федерацияның басқару органдарының отырыстарын ұйымдастырады 

және осы отырыстардың хаттамаларын жүргізеді; 

10) өз өкілеттіктерінің бір бөлігін ол өкілеттік берген Федерацияның кез 

келген қызметкеріне беруге құқылы; 

11) өз құзыреті шегінде үшінші тұлғалармен қатынастарда Федерация 

атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді; 

12) қаржылық есептілікті дайындайды және оларды Атқарушы комитеттің 

бекітуіне ұсынады; 

13) осы Жарғының ережелерін, Федерацияның қызметінің негізгі 

бағыттарын және Федерацияның өзге де нормативтік құжаттарының 

орындалуын қамтамасыз етеді; 

14) Федерацияның штаттық кестесі мен ұйымдық құрылымын бекітеді; 

15) Федерация қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, жұмыстан 

шығаруды және ауыстыруды жүзеге асырады, оларға көтермелеу және 

тәртіптік жаза қолдану шараларын қолданады, олардың лауазымдық 

жалақысы мен жалақының жеке үстеме ақыларының мөлшерін белгілейді 

және олармен еңбек шарттарын жасайды; 
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16) дене шынықтыру және спорт саласындағы өкілетті органға немесе 

жергілікті атқарушы органға ұсынылатын спорттық атақтарды, разрядтарды 

және біліктілік санаттарын беру үшін құжаттарды келісімдейді; 

17) дене шынықтыру және спорт саласындағы өкілетті органға бекітуге 

ұсыну үшін жеңіл атлетика және пара жеңіл атлетикасы бойынша Қазақстан 

Республикасының ұлттық құрамалары мен штаттық командаларының 

құрамын (спорттағы ұлттық құрама командалар) келісімдейді; 

18) халықаралық және республикалық деңгейдегі жарыстарды өткізуге 

арналған спорттық құрылыстарды жобалауға техникалық шарттар мен 

техникалық тапсырмаларды келісімдейді; 

19) дене шынықтыру және спорт саласындағы өкілетті органға бекітуге 

ұсыну үшін спорт резерві және жоғары дәрежелі спортшыларды дайындау 

бойынша дене шынықтыру-спорт ұйымдарына арналған бағдарламаларды 

келісімдейді; 

20) Федерацияның ережелерін, реттемелерін және өзге де нормативтік 

құжаттарын бекітеді; 

21) басқару органдарының және Федерацияның басқа да лауазымды 

тұлғаларының құзыретіне кірмейтін өзге де қызмет түрлерін жүзеге асырады. 

 

20 бап. Бақылаушы орган – Тексеру комиссиясы. 

 

      20.1. Тексеру комиссиясын Конференция сайлайды. Кем дегенде екі 

мүшеден тұрады: Тексеру комиссиясының мүшелері / Тексеру 

комиссиясының  төрағасы. Тексеру комиссиясы бір жылға сайланады. 

     20.2. Тексеру комиссиясының мүшелері тегін әрекет етеді. 

     20.3. Тексеру комиссиясы Федерацияның қаржылық қызметін, сондай-ақ 

Федерация мен оның басқару органдарының қолданыстағы заңнамаға және 

осы Жарғыға сәйкестігін бақылау мақсатында құрылады. 

     20.4. Тексеру комиссиясы конференцияға есеп береді. Федерацияның 

Атқару комитетінің мүшелері Тексеру комиссиясының құрамына сайлана 

алмайды. 

     20.5. Тексеру комиссиясы тексерулер мен тексерулерді өз қалауы 

бойынша кез келген уақытта, бірақ жылына кемінде бір рет жүргізеді. 

 

5 ТАРАУ. ФЕДЕРАЦИЯНЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМШЕСІ   

 

21 бап. Федерацияның комитеттері, комиссиялары және кеңестері  

 

     21.1. Федерация тұрақты және уақытша комитеттер, федерацияның 

комиссиялары мен кеңестері түріндегі құрылымдық бөлімшелерді құруға 

құқылы. 

     21.2. Федерацияның тұрақты және уақытша комитеттері, комиссиялары 

мен кеңестері Федерацияның басқару органдарына өздеріне жүктелген 

міндеттерді орындауда кеңес береді және қолдау көрсетеді, жеңіл атлетика 

және пара жеңіл атлетика саласындағы қажетті ережелер (стандарттар) 

әзірлейді, Федерацияның жарғылық мақсаттары мен міндеттерін неғұрлым 
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тиімді жүзеге асыру бойынша ұсыныстар әзірлейді, өзінің реттемелік 

құжаттарына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.  

     21.3. Аталған органдардың міндеттері, өкілеттіктері мен жауапкершілігі 

осы Жарғыға сәйкес Атқарушы комитет бекіткен жекелеген ережелерде 

(ережелерде) айқындалады. 

 

 

22 бап. Федерацияның филиалдары мен өкілдігі 
 

     22.1. Федерацияның Қазақстан Республикасы аймақтарының жартысынан 

көбінің аумағында құрылымдық бөлімшелері (филиалдары мен өкілдіктері) 

бар. 

     22.2. Федерацияның филиалдары мен өкілдіктері өз қызметтерін Атқару 

комитетімен бекітілген Федерацияның филиалдары мен өкілдіктері туралы 

Типтік ереже негізінде жүзеге асырады. Федерацияның өкілдігі - 

Федерацияның орналасқан жерінен тыс орналасқан, Федерацияның 

мүдделерін білдіретін және оны қорғауды жүзеге асыратын жеке бөлімшесі. 

Филиал - бұл Федерацияның орналасқан жерінен тыс жерде орналасқан және 

оның функцияларын толық немесе ішінара, соның ішінде өкілдіктің 

функцияларын да атқаратын жеке бөлімшесі. 

     22.3. Федерацияның филиалдары мен өкілдіктері заңды тұлға болып 

табылмайды. Қоғамдық бiрлестiктердiң құрылымдық бөлiмшелерiнiң 

(филиалдары мен өкiлдiктерiнiң) басшылары қоғамдық бiрлестiктiң 

жарғысында және оның филиалы немесе өкiлдiгi туралы ережеде көзделген 

тәртiппен сайланады. 

     22.4. Федерацияның филиалдары мен өкілдіктерін құру және тарату 

Қазақстан Республикасының заңнамасына, Федерация Жарғысына және 

Филиал туралы ережеге сәйкес жүзеге асырылады.  

 

6 ТАРАУ. ФЕДЕРАЦИИЯНЫҢ ҚАРЖЫ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ  

 

23 бап. Федерацияның ақшалай қаражатын және өзге де мүліктерін 

қалыптастыру көздері 

 

23.1. Заңнамаға сәйкес Федерацияның ақшалай және өзге де мүлкін 

қалыптастыру көздері болып табылады: 

- мүшелерден түсетін кірістер (кіру / мүшелік жарналар); 

- ерікті мүліктік жарналар мен қайырымдылықтар, демеушілік көмек; 

- заңда белгіленген тәртіппен тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатудан 

түскен кірістер (жарғыға сәйкес дәрістерден, спорттық іс-шаралардан түсетін 

табыс, өндірістен және басқа қызметтен алынған кірістер); 

- акциялар, облигациялар, басқа бағалы қағаздар және депозиттер 

(депозиттер) бойынша дивидендтер; 

- спорттық жарыстарды жарнамалық және теледидарлық тарату құқығын 

сатудан түскен қаражат; 
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- Федерацияның қатысуымен құрылған ұйымдардың қызметінен түсетін 

пайда; 

- Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де 

түсімдер. 

23.2. Құрылтайшылар / қатысушылар, сонымен бірге Федерация 

мүшелері Федерацияға берген мүлікке, оның ішінде кіру және мүшелік 

жарналарға құқылы емес. 

23.3. Құрылтайшылар / қатысушылар, сонымен бірге Федерация 

мүшелері Федерацияның міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал 

Федерация құрылтайшылардың / қатысушылардың, Федерация мүшелерінің 

міндеттемелері бойынша жауап бермейді. 

23.4. Кіру және мүшелік жарналарды төлеудің тәртібі мен мөлшерін 

Конференция белгілейді. 

23.5. Федерацияның жекеменшігі Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен қорғалады. 

 

24 бап. Федерацияның қаржы-шаруашылық қызметі 

 

24.1. Федерацияның қаржылық-шаруашылық қызметі Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. 

24.2. Федерация өз қызметін осы Жарғыда қарастырылған материалдық 

қамтамасыз ету үшін жекеменшігінде қажетті ғимараттарды, құрылыстарды, 

тұрғын үй, автокөлік құралдарын, жабдықтарды, спорттық және техникалық 

құралдарды иелене алады. 

24.3. Федерация мүліктің жалғыз иесі болып табылады. Меншік пен 

ақшаны Федерацияның меншігіне немесе пайдалануға беру тәртібі Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді. 

24.4. Федерацияның өндірістік, шаруашылық және өзге де қызметінен 

түскен, сондай-ақ оның демеушілерінен, заңды және жеке тұлғалар 

арасындағы кірістер сияқты кез келген басқа кірістер Федерация мүшелері 

арасында кірістер ретінде қайта бөлінбейді және тек жарғылық міндеттерді 

орындау үшін пайдаланылады. 

 

25 бап. Федерацияның кәсіпкерлік қызметі 

 

25.1. Федерация пайда табу мақсатын көздемейді. Федерация кәсіпкерлік 

қызметті тек жарғылық мақсаттарға қол жеткізу үшін жүзеге асыра алады, 

себебі ол өзі осы мақсатта құрылған және осы мақсаттарға сәйкес келеді. 

Федерация кәсіпкерлік қызметті Қазақстан Республикасының заңнамалық 

актілеріне сәйкес жүзеге асырады. 

25.2. Алынған пайда, Федерацияның кәсіпкерлік қызметінен алынған 

пайданы қоса алғандағы пайдалар Федерация мүшелері арасында қайта 

бөлінбейді және тек жарғылық мақсаттарға қол жеткізу үшін пайдаланылуы 

керек. 
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7 ТАРАУ. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

26 бап. Федерация жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу 

тәртібі 

 

26.1. Осы Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар Федерация 

Конференциясымен енгізіледі. 

26.2. Қазақстан Республикасының заңнамасымен қаралған жағдайларда 

Жарғыға енгізілген өзгертулер мен толықтырулар анықталған тәртіппен 

мемлекеттік тіркелуге жатады.  

 

27 бап. Федерацияны қайта құру және тарату  тәртібі, Федерация 

таратылған жағдайдағы оның мүлкінің тағдыры 

 

27.1. Федерация конференция мәжілісінің шешімі бойынша немесе 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген негіздер мен тәртіп 

бойынша қайта құрылуы мүмкін. 

27.2. Федерацияның қайта құрылуы қосылу, бірігу, бөліну, ажыратылу, 

қайта құрылу және заңда көзделген өзге де нысандарда жүзеге асырылуы 

мүмкін. 

27.3. Федерация қосылу түріндегі қайта құру жағдайларын қоспағанда, 

қайта құрылған болып есептеледі.  Федерация оған өзге ұйымның қосылуы 

нысанында қайта құрылуы барысында, қосылған ұйымның қызметін тоқтату 

туралы заңды тұлғалардың мемлекеттік тізіліміне жазба енгізілген сәттен 

бастап қайта құрылған болып есептеледі 

27.4. Федерация таратыла алады: 

- конференция отырысының шешімі бойынша; 

- сот органдарының шешімі бойынша. 

27.5. Федерацияны тарату туралы шешім қабылдаған орган бұл туралы 

заңды тұлғаларды тіркеуді жүзеге асыратын әділет органына дереу жазбаша 

түрде хабарлауға міндетті. 

27.6. Федерация тарату барысында, егер Қазақстан Республикасының 

заңнамасында өзгеше көзделмесе, Атқару комитеті айқындайтын тәртіппен 

және құраммен тарату комиссиясы құрылады. 

27.7. Тарату комиссиясы құрылған сәттен бастап оған Федерацияның 

мүлкі мен істерін басқару құқығы берілді. 

27.8. Тарату комиссиясы ресми баспасөз органдарында Федерацияны 

тарату туралы және оның кредиторларының талап қою тәртібі мен мерзімі 

туралы жарияланым жасайды. 

27.9. Федерация заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізілімінен 

шығарылған сәттен бастап өз қызметін тоқтатты деп есептеледі, ал 

Федерацияны тарату аяқталған болып саналады. 

___________________________________________________ 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Определения 
 

      1.1. В Уставе используются следующие сокращения: 

 1)  Федерация – Федерация легкой атлетики Республики Казахстан; 

 2)  МОК – Международный Олимпийский Комитет; 

 3)  НОК РК – Национальный Олимпийский Комитет Республики 

Казахстан; 

 4)  World Athletics – Международная ассоциация легкоатлетических 

федераций; 

 5)  ААА – Азиатская Легкоатлетическая Ассоциация; 

 6)  МПК – Международный Паралимпийский комитет; 

 7)  НПК РК – Национальный паралимпийский комитет Республики 

Казахстан; 

 8)  АНОК – Ассоциация Национальных Олимпийских Комитетов; 

 9)  ОСА – Олимпийский совет Азии; 

10) ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство. 

1.2. Все ссылки на физических лиц, предусмотренные настоящим 

Уставом, могут использоваться как в мужском, так и в женском роде, как в 

единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их значения. 

 

Статья 2. Наименование и общие положения о статусе Федерации 

 

2.1. Федерация является некоммерческой организацией с 

организационно-правовой формой общественного объединения, имеющей 

республиканский статус и действующей для защиты общих интересов его 

членов и достижения уставных целей Федерации. 

2.2. Федерация представляет собой самостоятельное, добровольное, 

неправительственное, некоммерческое объединение физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности. 

2.3. Наименование Федерации: 

- на казахском языке: «Қазақстан Республикасының жеңіл атлетика 

Федерациясы» Қоғамдық бірлестігі; 

- на русском языке: Общественное объединение «Федерация легкой 

атлетики Республики Казахстан»; 

- на английском языке: The Public Association «Athlection Federation of the 

Republic of Kazakhstan»; 

- на французском языке: Association Publique «Federation d'athletisme de la 

Republique du Kazakstan». 

2.4. Федерация создана и действует на основе Конституции Республики 

Казахстан, Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона Республики 

Казахстан «Об общественных объединениях», Закона Республики Казахстан 

«О физической культуре и спорте», а также с учетом нормативных 

документов World Athletics, ААА, ВАДА, НОК РК, МПК, НПК РК, в том 
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числе общепризнанными принципами и нормами международного права и 

настоящим Уставом.  

2.5. Если Конституцией, правилами, регламентами и иными 

регламентирующими документами World Athletics установлены иные, чем в 

настоящем Уставе положения или имеются противоречия в их понимании, то 

применяются положения Конституции, правил, регламентов и/или иных 

регламентирующих документов World Athletics, МПК. 

2.6. Федерация образована на неограниченный период времени. 

2.7. Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа 

Федерации – Республика Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, 

проспект Туран, дом 18, каб. 701 блок «Б».  

2.8. Федерация является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, пользуется правами и несет обязанности, 

предусмотренные законодательством Республики Казахстан для 

общественных объединений, от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном 

или третейском судах, в интересах достижения уставных целей может 

совершать сделки, соответствующие уставным целям Федерации и 

законодательству Республики Казахстан, как на территории Республики 

Казахстан, так и за рубежом.  

2.9. Федерация имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 

тенговые и валютные счета в банковских учреждениях, печать, штампы и 

бланки со своим наименованием. Федерация может иметь с учетом 

требований законодательства Республики Казахстан свои флаг, эмблемы 

(логотипы), вымпелы, памятные медали, жетоны, наградную атрибутику, 

значки и иную символику, а также товарные знаки, грамоты, дипломы. 

Символика Федерации и товарные знаки подлежат учету и государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан. Федерация обладает всеми правами на использование символики 

спортивных сборных команд по легкой атлетике и пара легкой атлетике, за 

исключением государственной символики Республики Казахстан. 

2.10. Положения настоящего Устава обязательны в равной мере для всех 

членов Федерации. 

2.11. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 

Федерации не несут ответственности по обязательствам Федерации. 

2.12. Деятельность Федерации является гласной, а информация о его 

учредительных документах общедоступной. 

 

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья 3. Цели Федерации 
 

Основными целями Федерации являются:  
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1) развитие и популяризация (пропаганда) легкой атлетики и пара легкой 

атлетики в Республике Казахстан;  

2) организация и проведение спортивных мероприятий по легкой атлетике 

и пара легкой атлетике в городах и областях Республики Казахстан, 

чемпионатов Республики Казахстан и иных соревнований в области легкой 

атлетики и пара легкой атлетике; 

3) подготовка спортсменов - членов спортивных сборных команд 

Республики Казахстан и отдельных спортсменов в официальных 

соревнованиях по легкой атлетике и пара легкой атлетике; 

4) содействие Олимпийскому и Паралимпийскому движению;  

5) повышение роли легкой атлетики и пара легкой атлетики во 

всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении здоровья 

граждан, формировании здорового образа жизни; 

6) повышение престижа казахстанской легкой атлетики и пара легкой 

атлетики на международной арене; 

7) осуществление организационной и финансовой поддержки проектам и 

программам в области легкой атлетики, пара легкой атлетики и спорта в 

целом; 

8) Создание инфраструктуры и материально-технической базы легкой 

атлетики. 

 

Статья 4. Задачи Федерации 
 

Основными задачами Федерации являются: 

      1) стратегическое и текущее управление легкой атлетики и пара легкой 

атлетики в Республике Казахстан; 

      2) организация соревнований по легкой атлетике и пара легкой атлетике 

на национальном уровне; 

      3) разработка и утверждение спортивных регламентов и положений, иных 

норм поведения субъектов легкой атлетики, их внедрение и обеспечение их 

соблюдения; 

      4) защита законных интересов членов Федерации и иных субъектов 

легкой атлетики, в том числе в международных организациях; 

      5) соблюдение и избежание любых нарушений уставов, регламентов, 

директив и решений World Athletics, ААА, ВАДА, НОК РК, МПК, НПК РК, а 

также обеспечение их соблюдения членами Федерации и иными субъектами 

легкой атлетики и пара легкой атлетики; 

      6) укрепление позиций и повышение авторитета казахстанской легкой 

атлетики и пара легкой атлетики, установление международных спортивных 

связей в области легкой атлетики и пара легкой атлетики; 

      7) совершенствование системы подготовки высококвалифицированных 

спортсменов, обеспечение выступления сборных команд Республики 

Казахстан в международных соревнованиях; 

      8) обеспечение в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан социальной защиты прав и интересов спортсменов, тренеров и 
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других специалистов в области легкой атлетики и пара легкой атлетики, 

забота о ветеранах легкой атлетики и пара легкой атлетики; 

      9) развитие инфраструктуры и материально-технической базы легкой 

атлетики; 

    10) создание и развитие центров спортивной подготовки, образовательных 

учреждений и научных организаций в области легкой атлетики; 

    12) содействие уполномоченным государственным органам власти и 

органам местного самоуправления, общественным объединениям в 

совершенствовании законодательства Республики Казахстан и иных 

нормативно-правовых актов, влияющих на легкую атлетику и пара легкую 

атлетику; 

    13) борьба за обеспечение честности и медицинской чистоты легкой 

атлетики, в том числе путем неуклонного соблюдения и выполнения 

антидопинговых требований; 

    14) повышение уровня безопасности спортивных мероприятий в области 

легкой атлетики и пара легкой атлетики; 

    15) борьба против любых форм дискриминации и насилия в легкой 

атлетике и пара легкой атлетике; 

    16) формирование эффективной системы информационного обеспечения в 

области легкой атлетики и пара легкой атлетике; 

    17) содействовать в обеспечении условий для проведения обязательного 

допинг-контроля с соблюдением требований и решений международных 

спортивных организаций и законодательства Республики Казахстан; 

    18) осуществлять международное сотрудничество в области 

предотвращения допинга в легкой атлетике и пара легкой атлетике и борьбы 

с ним. 

 

Статья 5. Предмет деятельности Федерации 
 

      5.1. Для достижения уставных целей и решения задач Федерация, в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, осуществляет 

следующую деятельность: 

1) популяризация легкой атлетики и пара легкой атлетики среди 

населения Республики Казахстан;  

2) социальная защита прав и интересов спортсменов, спортсменов-

инвалидов, тренеров и других специалистов легкоатлетического, пара 

легкоатлетического спорта, ветеранов легкой атлетики и пара легкой 

атлетики; 

3) совершенствование системы подготовки высококвалифицированных 

легкоатлетов, пара легкоатлетов и олимпийского, паралимпийского резерва, 

обеспечение выступления сборных команд Республики Казахстан на 

Олимпийских, Паралимпийских и Азиатских, Параазиатских играх, 

чемпионатах мира и Азии, других международных соревнованиях; 

4) развитие и укрепление международных связей с национальными 

легкоатлетическими и пара легкоатлетическими федерациями зарубежных 

стран, с зарубежными спортивными организациями и  объединениями; 
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5) участие в разработке программ развития легкоатлетического и пара 

легкоатлетического спорта в Республике Казахстан; 

6) разработка и утверждение структуры, регламентов и календарей 

соревнований по легкой атлетике и пара легкой атлетике и контроль за их 

соблюдением, проведение соревнований на территории Республики 

Казахстан с соблюдением требований предусмотренных в Правилах World 

Athletics и МПК; 

7) разработка и реализация программ развития легкой атлетики и пара 

легкой атлетики, а также программ развития легкой атлетики и пара легкой 

атлетики на определенных территориях; 

8) участие в разработке и реализации государственных, региональных 

программ по развитию спорта, в том числе легкой атлетики и пара легкой 

атлетики; 

9) регистрация и утверждение рекордов Республики Казахстан; 

10) представление материалов на утверждение рекордов мира и Азии, 

установленных легкоатлетами и пара легкоатлетами Республики Казахстан; 

11) обеспечение, в том числе материально-техническое и методическое, 

подготовки и участия спортивных сборных команд Республики Казахстан в 

международных соревнованиях; 

12) оказание активной всесторонней помощи региональным федерациям, 

иным объединениям в области легкой атлетики и пара легкой атлетики, в том 

числе в организации и (или) проведении соревнований, подготовке и 

переподготовке кадров, научно-методическом обеспечении; 

13) координация деятельности структурных подразделений Федерации; 

14)  установление в соответствии с законодательством о физической 

культуре и спорте обязательных норм для региональных федераций, лиг, 

клубов, иных субъектов легкой атлетики и пара легкой атлетики, 

признающих такие нормы, а также контроль за их соблюдением; 

15) организация мероприятий по подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации, аттестации и спортивному лицензированию 

тренеров, судей, иных специалистов, работающих в сфере легкой атлетики и 

пара легкой атлетики, осуществление контроля за их деятельностью; 

16) осуществление подбора и расстановки тренерских кадров и других 

специалистов для работы в сборных командах страны по легкой атлетике и 

пара легкой атлетике; 

17) изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта развития 

легкой атлетики и пара легкой атлетики, участие в проведении научных 

исследований, инновационной деятельности в области легкой атлетики и 

пара легкой атлетики; 

18) материальная и информационная поддержка спортсменов, тренеров, 

судей и других специалистов, клубов и иных лиц, если это способствует 

развитию легкой атлетики, особенно детско-юношеского; 

19) материальная поддержка ветеранов легкой атлетики и пара легкой 

атлетики; 

20) благотворительная деятельность в области легкой атлетики и пара 

легкой атлетики; 
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21) разработка и представление в уполномоченные государственные 

органы власти и органы местного самоуправления проектов нормативных 

правовых актов, в том числе о физической культуре и спорте, о 

налогообложении физкультурно-спортивных организаций, о социальной 

защите ветеранов легкой атлетики и пара легкой атлетики, и иных 

нормативных правовых актов; 

22) привлечение к ответственности лиц, за нарушения норм в сфере 

легкой атлетики и пара легкой атлетики, в установленных случаях и в 

порядке определенном уставами, нормами и правилами World Athletics, 

ААА, ВАДА, НОК РК, МПК, НПК РК и Федерации; 

23) предупреждение, разрешение споров, конфликтов и разногласий в 

области легкой атлетики и пара легкой атлетики между его субъектами; 

24) осуществление совместно с уполномоченными органами и 

официальными лицами процедуры допингового контроля при проведении 

легкоатлетических пара легкоатлетических соревнований и вне их; 

25) разработка и реализация образовательных и обучающих программ в 

области легкой атлетики и пара легкой атлетики; 

26) свободное распространение информации о своих целях и 

деятельности; 

27) изготовление и использование памятной, официальной, наградной и 

иной атрибутики с символикой Федерации, сувенирной продукции в области 

легкой атлетики и пара легкой атлетики, полиграфической продукции и 

атрибутики, связанной с проведением легкоатлетических и пара 

легкоатлетических соревнований; 

28) издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование 

записанных носителей информации, создание и издание методических, 

спортивно-информационных и других печатных материалов по вопросам 

легкой атлетики и пара легкой атлетики, публикации в Интернет, создание 

средств массовой информации и сотрудничество с казахстанскими и 

иностранными средствами массовой информации; 

29) проведение выставок, лекций, семинаров, конференций, совещаний, 

круглых столов, симпозиумов и иных аналогичных мероприятий; 

30) осуществление рекламной, в том числе рекламно-спонсорской 

деятельности; 

31) установление и присвоение званий (наград) за заслуги в развитии и 

высокие достижения в легкой атлетике, ходатайство в уполномоченные 

государственные органы о награждении субъектов легкой атлетики и пара 

легкой атлетики государственными наградами и ином поощрении; 

32) создание структурных подразделений, в том числе филиалов и 

представительств, на территории Республики Казахстан в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Казахстан, а также участие 

в создании иных организаций для достижения своих уставных целей; 

33) представление и защита своих прав и законных интересов, а также 

прав и законных интересов своих членов в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, судебных и иных органах, содействие в 
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защите прав и законных интересов иных субъектов легкой атлетики и пара 

легкой атлетики; 

34) в установленном законом порядке вступление в международные 

общественные (неправительственные) объединения, установление и 

поддержка прямых международных контактов и связей, заключение для этих 

целей соответствующих соглашений; 

35) осуществление в установленном законом порядке приносящей доход 

деятельности, в том числе предпринимательской, постольку, поскольку это 

служит достижению уставных целей Федерации и соответствует им; 

36) создание хозяйственных товариществ, обществ и иных организаций, в 

том числе некоммерческих, а также приобретение имущества, 

предназначенного в том числе для ведения предпринимательской 

деятельности; 

37) осуществление отбора и представления спортсменов, спортсменов-

инвалидов, тренеров и спортивных судей по легкой атлетике и пара легкой 

атлетике на присвоение международными спортивными организациями 

званий и квалификаций; 

38) осуществление формирования и подготовки спортивных сборных 

команд Республики Казахстан по легкой атлетике и пара легкой атлетике для 

участия в международных спортивных соревнованиях и направление их для 

участия в этих соревнованиях; 

39)  установление ограничений на участие в казахстанских официальных 

спортивных соревнованиях по легкой атлетике и пара легкой атлетики 

спортсменов, спортсменов-инвалидов, не имеющих права выступать за 

спортивные сборные команды Республики Казахстан в соответствии с 

нормами международных спортивных организаций, проводящих 

соответствующие международные соревнования; 

40) получение финансовой и иной поддержки, предоставленной для 

развития легкой атлетики и пара легкой атлетики, из различных не 

запрещенных законодательством Республики Казахстан источников; 

41) осуществление для реализации своих уставных целей и задач иной 

деятельности, в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан; 

      5.2. При реализации своих целей Федерация может взаимодействовать с 

органами государственной власти Республики Казахстан, органами местного 

самоуправления в том случае, если такое взаимодействие не противоречит 

нормам законодательства Республики Казахстан, а также с 

неправительственными организациями и иными лицами, не допуская 

оказания на себя политического, юридического, религиозного и 

экономического давления, несовместимого с обязательствами Федерации по 

выполнению уставов, норм и правил World Athletics, ААА, ВАДА, НОК РК, 

МПК, НПК РК и Федерации. 

      5.3. Лицензируемые виды деятельности осуществляются Федерацией 

после получения соответствующих лицензий в установленном 

законодательстве Республики Казахстан. 
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Статья 6. Права и обязанности Федерации 
 

      6.1. Федерация имеет право: 

      1) в пределах своей компетенции принимать документы, обязательные 

для исполнения субъектами профессионального спорта, являющимися 

членами этой спортивной федерации или признающими данную федерацию; 

      2) допускать профессиональных спортсменов, профессиональных 

тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта к 

участию в спортивных соревнованиях; 

      3) организовывать и проводить спортивные соревнования, определять 

структуру, календарь, иные условия проведения спортивных соревнований, 

делегировать право на проведение спортивных соревнований в виде спорта, 

определенном уставом федерации; 

4) осуществлять регистрацию и учет договоров о спортивной 

деятельности и иных договоров в сфере профессионального спорта; 

5) вводить и осуществлять сертификацию, аккредитацию 

профессиональных спортивных клубов, дающие право допуска к участию в 

соревнованиях, проводимых федерацией; 

6) осуществлять организацию судейства спортивных соревнований; 

      7) осуществлять контроль за спортивными соревнованиями, 

проводимыми профессиональными спортивными клубами; 

      8) осуществлять выдачу спортивных свидетельств и иных документов 

профессиональным спортсменам; 

9) развивать и укреплять связи с международными спортивными 

федерациями. 

    10) осуществлять иные права в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

      6.2. Федерация обязана: 

      1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, общепризнанные   

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его 

деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

      2) обеспечивать защиту прав и интересов субъектов профессионального 

спорта на международном и национальном уровнях; 

      3) применять меры против использования допинга; 

      4) осуществлять подготовку спортивного резерва; 

      5) развивать инфраструктуру и материально-техническую базу спорта; 

      6) организовывать пропаганду и популяризацию спорта среди населения; 

      7) оказывать помощь ветеранам и инвалидам профессионального спорта; 

      8) проводить регистрацию профессиональных спортсменов; 

      9) вести реестр профессиональных спортсменов; 

    10) опубликовывать в средствах массовой информации или размещать на 

своих интернет-ресурсах информацию о регистрации профессиональных 

спортсменов на казахском и русском языках; 

    11) принимать меры по предотвращению противоправного влияния на 

результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан; 
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    12) обеспечить своим членам возможность ознакомиться с документами и 

решениями, затрагивающими их права и интересы; 

    13) информировать регистрирующий орган об изменениях 

местонахождения постоянно действующего руководящего органа и данных о 

руководителях в объеме сведений, включаемых в Национальный реестр 

бизнес-идентификационных номеров; 

    14) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

 

ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ/УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНСТВО В 

ФЕДЕРАЦИИ  

 

Статья 7. Участники/учредители Федерации 
 

      7.1. Участниками/учредителями Федерации являются физические и (или) 

юридические лица - общественные объединения, за исключением 

политических партий. 

      7.2. Лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с 

финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан не может быть 

участником/учредителем Федерации. 

      7.3. Участники/учредители Федерации - физические и (или) юридические 

лица имеют равные права и несут равные обязанности. 

      7.4. Участники/учредители Федерации не имеют прав на переданное ими 

Федерации имущество, в том числе на членские взносы, если иное не 

предусмотрено законодательством Республики Казахстан о 

саморегулировании. Они не отвечают по обязательствам Федерации, а 

Федерация не отвечают по обязательствам своих участников/учредителей, 

если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан о 

саморегулировании. 

      7.5. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут 

распределяться между участниками/учредителями Федерации и 

направляются на уставные цели. Допускается использование Федерацией 

своих средств на благотворительную помощь. 

 

Статья 8. Права и обязанности участников/учредителей Федерации 
 

      8.1. Участники/учредители Федерации вправе: 

      1) выдвигать своих представителей в руководящие органы и филиалы 

Федерации; 

2) вносить предложения о дополнениях и изменениях в Устав Федерации; 

      3) вносить на рассмотрение Конференции и других органов Федерации 

предложения и запросы, связанные с ее деятельностью; 

      4) участвовать в реализации проектов и программ Федерации на 

приоритетных началах; 
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      5) получать от руководящих или других органов Федерации информацию 

о ее деятельности в установленном порядке; 

      6) добровольно выйти из членов Федерации. 

      8.2. Участники/учредители Федерации обязаны: 

      1) соблюдать положения Устава Федерации и участвовать в решении ее 

задач; 

      2) предоставлять персональные сведения:  

- для физических лиц: копия удостоверения личности, адрес 

проживания, номер сотового телефона, электронный адрес почты;  

- для юридических лиц: справка о государственной регистрации, номер 

контактного сотового телефона, электронный адрес почты; 

3) не совершать действий, нарушающих Устав Федерации, этику 

корпоративных взаимоотношений, а также действий, наносящих ущерб 

Федерации, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям, 

провозглашенным Федерацией. 

 

Статья 9 Условия и порядок приобретения и утраты статуса 

участника/учредителя  

      9.1. Принятие и исключение участников/учредителей в/из состава 

Федерации производится решением Конференции Федерации, на основании 

письменного заявление направленного на имя Генерального секретаря 

Федерации. 

      9.2. Принудительная утрата статуса в качестве участника/учредителя 

Федерации допустима в случаях: 

1) грубых и неоднократных нарушений Устава Федерации, норм и правил 

World Athletics, ААА, ВАДА, НОК РК и иных документов 

регламентирующих деятельность Федерации; 

2) просрочки в оплате вступительных, членских и иных взносов, если они 

были установлены Конференцией; 

3) привлечения участника/учредителя Федерации к уголовной 

ответственности, либо освобождение от уголовной ответственности по не 

реабилитирующим основаниям; 

4) совершения действий, порочащих Федерацию, наносящих ущерб 

Федерации и препятствующих выполнению Федерацией своих уставных 

целей и задач; 

5) невыполнение обязательств по договорам с Федерацией; 

6) непринятие личного участия на заседаниях Конференции Федерации 

более двух раз подряд;  

7) иные случаи несоблюдения требований настоящего Устава и 

противоречие деятельности члена Федерации уставным целям Федерации. 
 

Статья 10. Членство в Федерации 
 

      10.1. Членство в Федерации является добровольным.  
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      10.2. Членами Федерации могут быть граждане Республики Казахстан, 

иностранные лица, лица без гражданства и (или) юридические лица - 

общественные объединения, за исключением политических партий.  

      10.3. Члены Федерации обязаны признавать Федерацию в качестве 

организации, осуществляющей консолидированную координацию 

деятельности своих членов, принимать активное участие во всех 

мероприятиях, проводимых Федерацией, неукоснительно соблюдать 

положения Устава и исполнять решения органов Федерации, платить 

вступительные, членские и иные взносы, если они были установлены 

Конференцией. 

      10.4. Членство в Федерации подтверждается свидетельством о принятии в 

члены Федерации или иными документами, позволяющими вести реестр 

членов Федерации. 

      10.5. Членство прекращается в случаях, установленных настоящим 

Уставом. Прекращение членства ведёт к прекращению всех прав и 

обязанностей по отношению к Федерации, в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

      10.6. Член Федерации приобретает права и обязанности с момента 

принятия в члены Федерации, без права голосования на Конференции. 

      10.7. Члены не имеют право требовать возврата на переданное ими 

Федерации имущество, в том числе на уплаченные вступительные и членские 

взносы.   

      10.8. Члены не отвечают по обязательствам Федерации, а Федерация не 

отвечает по обязательствам своих членов. 

 

Статья 11. Порядок приема и прекращение (утрата) членства в 

Федерации 

      11.1. Принятие в члены Федерации производится по решению 

Исполнительного комитета Федерации. 

      11.2. Лицо, заинтересованное во вступлении в члены Федерации, обязано 

подать письменное заявление на имя Генерального Секретаря Федерации. 

      11.3. Членство в Федерации прекращается в случае добровольного выхода 

члена из состава Федерации на основании его письменного заявления, 

подаваемого на имя Генерального секретаря. Принятие решения по данному 

вопросу соответствующих руководящих органов Федерации не требуется, а 

права и обязанности члена прекращаются с момента получения 

соответствующими органами заявления о добровольном выходе. 

      11.4.Членство в Федерации прекращается в случае ликвидации члена 

Федерации как юридического лица (исключения из единого 

государственного реестра юридических лиц). Принятие решения по данному 

вопросу соответствующих руководящих органов Федерации не требуется, а 

права и обязанности члена прекращаются с момента внесения записи о 

ликвидации юридического лица в единый государственный реестр 

юридических лиц. 
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      11.5. Членство в Федерации прекращается в случае исключения из членов 

Федерации, и иных обстоятельствах установленных в настоящем Уставе, 

нормативных документах World Athletics, ААА, МПК и Федерации. 

      11.6. Исполнительный комитет, в порядке, установленном настоящим 

Уставом, вправе исключить члена Федерации в случае несоответствия 

требованиям, установленным настоящим Уставом, либо за любое из 

следующих нарушений: 

1) за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена 

Федерации, предусмотренных настоящим Уставом; 

2) за совершение действий, наносящих материальный ущерб или 

причиняющих вред деловой репутации Федерации; 

3) просрочки в оплате вступительных и членских взносов; 

4) иные нарушения нормативных документов, директив или решений, 

принятых компетентными органами World Athletics, ААА, ВАДА, НОК РК, 

МПК, НПК РК и Федерации. 

 

Статья 12. Права Членов Федерации 
 

Члены Федерации имеют следующие права: 

1) в установленном настоящим Уставом порядке принимать участие в 

деятельности Федерации, в том числе присутствовать на Конференциях 

Федерации без права голосования; 

2) предлагать кандидатов для избрания в Исполнительный комитет 

Федерации и иные органы, формируемые (избираемые и/или назначаемые) 

органами Федерации; 

3) вносить предложения в руководящие и иные органы Федерации по 

вопросам деятельности Федерации; 

4) участвовать в соревнованиях и мероприятиях проводимых в 

соответствии с нормативными документами принятыми компетентными 

органами World Athletics, ААА, НОК РК и Федерации; 

5) получать от Федерации необходимую информацию по всем 

направлениям деятельности Федерации, методическую и иную помощь в 

решении вопросов, связанных с правовым статусом членов, осуществлением 

международных связей, организацией и проведением соревнований по 

легкой атлетике и пара легкой атлетике; 

6) в любое время выйти из состава Федерации, при выходе из Федерации 

член утрачивает все права и обязанности члена Федерации. 

 

Статья 13. Обязанности членов Федерации 
 

Все члены Федерации обязаны: 

       1) соблюдать настоящий Устав, регламенты, директивы и решения World 

Athletics, ААА, ВАДА, НОК РК, МПК, НПК РК и Федерации, а также 

обеспечивать их соблюдение со стороны своих членов и иных субъектов 

легкой атлетики и пара легкой атлетики; 
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       2) своевременно, в порядке, устанавливаемом Конференцией, уплачивать 

вступительные и членские взносы;  

       3) активно участвовать в деятельности Федерации, способствовать 

успешному развитию и популяризации легкой атлетики и пара легкой 

атлетики в Республики Казахстан; 

       4) на регулярной основе принимать активное участие в спортивных 

мероприятиях и/или в программах и проектах, организованных или 

одобренных Федерацией; 

       5) соблюдать принципы лояльности, целостности, честности и 

спортивного духа в качестве проявления честной игры; 

       6) не допускать действий, которые могут причинить ущерб Федерации, 

членам Федерации, а также легкой атлетике и пара легкой атлетике в целом; 

       7) представлять Федерации документы и информацию необходимую для 

учета и регистрации в качестве члена Федерации; 

       8) полностью выполнять все другие обязанности, вытекающие из 

настоящего Устава, регламентов и решений World Athletics, ААА, ВАДА, 

НОК РК, МПК, НПК РК и Федерации, а также законодательства Республики 

Казахстан. 

 

ГЛАВА 4. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, 

КОМПЕТЕНЦИЯ И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 14. Органы управления Федерации. 
 

      14.1. Органами управления Федерации являются: 

      1) Высший орган управления – Конференция; 

      2) Высшее должностное лицо – Президент; 

      3) Коллегиальный орган управления – Исполнительный комитет 

(Исполком); 

      4) Исполнительный орган управления – Генеральный секретарь; 

      5) Контрольный орган – Ревизионная комиссия. 

      14.2. Члены Конференции, Исполнительного комитета и Ревизионной 

комиссии, а также Президент Федерации не получают вознаграждения за 

участие в работе этих органов. 

      14.3. В состав членов Исполнительного комитета или в должность Вице-

президента должно входить не менее одной женщины. 

 
Статья 15. Высший орган управления – Конференция.  
 

      15.1. В состав членов Конференции входят: Президент, Первый вице-

президент, Вице-президенты, учредители/участники Федерации, 

руководители региональных и местных федераций легкой атлетики и пара 

легкой атлетики. 
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      15.2. На заседаниях Конференции председательствует Президент 

Федерации. В случае его отсутствия, председательствует Первый вице-

президент. 

      15.3. Очередная Конференция созывается Президентом, либо 

Исполнительным комитетом Федерации один раз в год, не позднее трёх 

месяцев, следующего за истёкшим календарным годом. Все иные 

Конференции являются внеочередными.  

      15.4. Правомочность Конференции. Конференция (очередная и 

внеочередная) полномочна при наличии участия более пятидесяти процентов 

членов Конференции.  

      15.5 Конференция предусматривает очный, в том числе посредством 

видео конференцсвязи и заочный (посредством бюллетеней заочного 

голосования) порядок её проведения.  

      15.6. В очном порядке принятое решение по вопросу повестки дня 

Конференции считается принятым, если «ЗА» проголосовали более 

половины присутствующих (принимающих участие) членов Конференции, а 

при проведении в заочном порядке на основании поступивших более 

половины бюллетеней голосований от членов Конференции. Каждый член 

Конференции имеет один голос.   

      15.7. Решение о проведении Конференции и предварительная повестка 

дня доводится до сведения членов Федерации в срок не позднее 30 

(тридцати) календарных дней до предполагаемой даты проведения. 

      15.8. Место и дату заседания Конференции определяет Исполнительный 

комитет не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты ее 

проведения. 

      15.9. Организация работы Конференции возлагается на Генерального 

секретаря. Все вопросы и предложения членов Федерации, предназначенные 

для включения в повестку дня Конференции, должны быть направлены 

Генеральному секретарю в письменном виде не позднее, чем за 20 (двадцать) 

календарных дней до даты проведения Конференции. 

      15.10 Генеральный секретарь формирует окончательную повестку дня 

Конференции и направляет ее членам Федерации в срок не позднее 15 

(пятнадцати) календарных дней до даты проведения Конференции. 

      15.11. Члены Федерации должны подтвердить свое участие или отказ от 

участия на Конференции, путем направления Генеральному секретарю 

письменного уведомления, не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до 

даты проведения Конференции с указанием данных (ФИО) члена или его 

представителя. 

      15.12. Повестка дня Очередной Конференции в обязательном порядке 

должна включать в себя следующие пункты: 

- утверждение отчета о деятельности Федерации, проведенной за период 

после последней Конференции; 

- утверждение отчета Ревизионной комиссии; 

      15.13. Конференция принимает решения только по тем вопросам, которые 

включены в повестку дня. Предложения, при заседании в очном порядке, о 

внесении на повестку дня Конференции новых вопросов во время ее работы 
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могут быть включены 3/4 (тремя четвертями) голосов присутствующих на 

Конференции членов Федерации. 

      15.14. К исключительной компетенции Конференции относятся вопросы: 

1) принятия, внесения изменений и дополнений в устав или утверждение 

его в новой редакции;  

2) добровольной реорганизации и ликвидации Федерации;  

3) определения компетенции, организационной структуры, порядка 

формирования и прекращения полномочий органов управления Федерации;  

4) утверждение порядка и размер оплаты вступительных и членских и 

иных взносов Федерации; 

5) определения порядка и периодичности предоставления финансовой 

отчётности и отчётности по итогам деятельности органов управления 

Федерации, а также порядка проведения проверки контрольным органом и 

утверждения их результатов; 

6) принятия, в пределах, установленных законодательными актами, 

решения об участии Федерации в создании или деятельности других 

юридических лиц, своих филиалов и представительств;  

7) избрания и досрочного прекращения полномочий Президента 

Федерации; 

8) избрания и досрочного прекращение полномочий членов 

Исполнительного комитета; 

9) избрания и досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной 

комиссии и утверждения положения о ней; 

10) принятия решения о вступлении в состав Федерации новых 

учредителей/участников и принятие решения об исключении их из состава 

Федерации; 

11) избрания на должность руководителей филиалов и представительств 

Федерации; 

12) принимает решения по иным вопросам деятельности Федерации в 

соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. 

 

Статья 16. Высшее должностное лицо – Президент.  
 

      16.1. Президент Федерации избирается и освобождается от должности 

Конференцией. Срок полномочий Президента Федерации составляет 4 

(четыре) года. Президент Федерации осуществляет свою деятельность на 

безвозмездной основе.  

      16.2. Президент Федерации: 

1) представляет Федерацию в отношениях с государственными органами, 

международными организациями и иными организациями всех форм 

собственности и резидентства;  

2) вправе принимать решения по любым вопросам деятельности 

Федерации, за исключением решения вопросов, отнесенных 

законодательством Республики Казахстан и уставом Федерации к 

исключительной компетенции органов управления Федерации;  
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3) действует от имени Федерации без доверенности, выдает доверенности 

на право представления Федерации в ее отношениях с третьими лицами, в 

том числе доверенности с правом передоверия; 

4) принимает решение о проведении заседания Конференции в очном, в 

том числе посредством видео конференцсвязи или заочном порядке; 

5) председательствует на заседаниях Конференции и Исполнительного 

комитета Федерации, ведет заседания и подписывает протоколы;  

6) устанавливает полномочия Первого вице-президента и Вице 

президентов Федерации; 

7) вправе вносит предложение Конференции об утверждении порядка и 

размера оплаты вступительных и членских и иных взносов Федерации; 

8) вправе делегировать осуществление отдельных своих полномочий 

должностным лицам Федерации. 

16.3. В случае отсутствия Президента его полномочия осуществляет 

Первый вице-президент.  

16.4. Президент или замещающие его лицо, имеет право решающего 

голоса в случае равенства голосов на заседаниях Конференции и 

Исполнительного комитета. 

 

Статья 17. Первый вице-президент и Вице-президенты Федерации.  
 

      17.1. Первый вице-президент и вице-президенты Федерации избираются и 

освобождаются от должности решением Конференции Федерации. 

Кандидатов на должность Первого вице-президента и Вице-президентов 

выдвигают региональные, местные Федерации и/или Исполнительный 

комитет Федерации.  

      17.2. Первый вице-президент и вице-президенты Федерации 

осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе и подотчётны 

Президенту Федерации.  

      17.3. В случае отсутствия Президента его полномочия осуществляет 

Первый вице-президент.  

      17.4. Срок полномочий Первого вице-президента и Вице-президентов 

Федерации составляет 4 (четыре) года. 

      17.5. Полномочия Первого вице-президента, Вице-президентов 

Федерации устанавливаются решением Президента. 

 

Статья 18. Коллегиальный орган управления – Исполнительный 

комитет 

      18.1. Члены Исполнительного комитета действуют на безвозмездной 

основе. Состав Исполнительного комитета должен быть не более 9 (девяти) 

человек. Срок полномочий членов Исполнительного комитета составляет 4 

(четыре) года. 

      18.2. В состав Исполнительного комитета входят по должности 

Президент Федерации (без какого-либо дополнительного голосования по 

данному вопросу на Конференции), который является председателем 

Исполнительного комитета. 
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Остальные члены Исполнительного комитета избираются и прекращают 

свою деятельность по решению Конференции. 

      18.3. Исполнительный комитет осуществляет общее руководство 

деятельностью Федерации, за исключением решения вопросов, отнесённых 

Уставом к исключительной компетенции других органов управления 

Федерации.  

      18.4. Периодичность проведения заседаний не реже одного раза в год. 

Заседания созываются приказом Президента, либо по инициативе более 

пятидесяти процентов членов Исполнительного комитета.  

      18.5. Заседание Исполнительного комитета полномочно при наличии 

более пятидесяти процентов его членов. Исполнительный комитет 

предусматривает очный и заочный (посредством бюллетеней заочного 

голосования) порядок его проведения.  

      18.6. Исполнительный комитет проводится в закрытом заседании. 

Исполнительный комитет вправе по своему усмотрению приглашать на 

заседание третьих лиц, которые не имеют права голоса. 

      18.7. В очном порядке принятое решение по вопросу повестки дня 

Исполнительного комитета считается принятым, если «ЗА» проголосовали 

более половины присутствующих (принимающих участие) членов 

Исполнительного комитета, а при проведении в заочном порядке на 

основании поступивших от членов Исполнительного комитета бюллетеней 

голосований. Каждый член Исполнительного комитета имеет один голос. 

В случае равенства голосов членов Исполнительного комитета, 

Председатель имеет право решающего голоса. 

      18.8. К исключительной компетенции Исполнительного комитета 

относится принятие решений по следующим вопросам:  

1) созыв Очередной и Внеочередной Конференции и утверждение 

предварительной повестки дня Очередной Конференции; 

2) утверждение типового положения о филиале (представительстве) 

Федерации; 

3) вправе выдвигать кандидатов на должность Первого вице-президента, 

Вице Президентов Федерации; 

4) назначение Генерального секретаря и досрочное прекращение его 

полномочий; 

5) согласование финансово-календарного плана и календарного плана 

работы по организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий по легкой атлетике и пара легкой атлетике в 

Республике Казахстан; 

6) согласование кандидатур, главного тренера сборной команды, 

государственного тренера Республики Казахстан по легкой атлетике и пара 

легкой атлетике, для представления в уполномоченный орган в области 

физической культуры и спорта к назначению и освобождению их от 

должности; 

7) согласование правил проведения аттестации тренеров и спортивных 

судей, для представления на утверждение в уполномоченный орган в области 

физической культуры и спорта; 
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8) утверждение правил, положений, регламентов и иных нормативных 

актов, регламентирующих деятельность Федерации; 

9) рассмотрение и решение вопросов деятельности филиалов Федерации 

решение всех иных вопросов, не отнесённых к исключительной компетенции 

иных органов управления Федерации. 

 

Статья 19. Исполнительный орган – Генеральный секретарь 

      19.1. Осуществляет текущее руководство деятельностью Федерации, за 

исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной 

компетенции иных органов управления. На Генерального секретаря 

распространяется трудовое законодательство Республики Казахстан и 

законодательство Республики Казахстан о социальном обеспечении и 

страховании, трудовой договор заключается с Президентом Федерации.  

19.2. Генеральный секретарь:  

1) действует от имени Федерации в ее отношениях с третьими лицами, 

включая с правом подписи финансовых, бухгалтерских документов и 

гражданско-правовых договоров; 

2) представляет Федерацию в отношениях с государственными органами, 

международными организациями и иными организациями всех форм 

собственности и резидентства; 

3) предоставляет в установленные Президентом Федерации сроки 

информационные отчёты о своей деятельности; 

4) организует выполнение решений органов управления Федерации; 

5) координирует работу филиалов и представительств Федерации, 

работников Федерации и рабочих групп, комиссий; 

6) осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности 

Федерации в пределах средств Федерации; 

7) привлекает по согласованию с Президентом Федерации для 

осуществления уставной деятельности дополнительные источники 

финансовых и материальных средств;  

8) открывает расчётные счета, управляет ими и находящимися 

денежными средствами;  

9) организует проведение заседаний органов управления Федерации, и 

ведение на данных заседаниях протоколов; 

10) вправе передать часть своих полномочий любому уполномоченному 

им работнику Федерации; 

11) выдает доверенности в рамках своей компетенции на право 

представления Федерации в её отношениях с третьими лицами; 

12) подготавливает финансовую отчетность и предоставляет ее для 

утверждения Исполнительным Комитетом; 

13) обеспечивает реализацию положений настоящего Устава, основных 

направлений деятельности Федерации и иных нормативных документов 

Федерации; 

14) утверждает штатное расписание и организационную структуру 

Федерации; 
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15) осуществляет прием, перемещение и увольнение и освобождение 

сотрудников Федерации, применяет к ним меры поощрения и наложения 

дисциплинарных взысканий, устанавливает размер их должностных окладов 

и персональных надбавок к окладам, заключает с ними трудовые договора;  

16) согласовывает документы для присвоения спортивных званий, 

разрядов и квалификационных категорий, представляемые в 

уполномоченный орган в области физической культуры и спорта или 

местный исполнительный орган; 

17) согласование состава сборных и штатных сборных команд 

Республики Казахстан по легкой атлетике и пара легкой атлетике 

(национальных сборных команд по видам спорта), для представления на 

утверждение в уполномоченный орган в области физической культуры и 

спорта;  

18) согласование технической спецификации и техническое задание на 

проектирование спортивных сооружений, предназначенных для проведения 

соревнований международного и республиканского уровня; 

19) согласование программы для физкультурно-спортивных организаций, 

по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса, для 

представления на утверждение в уполномоченный орган в области 

физической культуры и спорта; 

20) утверждает положения, регламенты и иные нормативные документы 

Федерации; 

21) осуществляет иную деятельность, не относящуюся к компетенции 

органов управления и иных должностных лиц Федерации.  

 

Статья 20. Контрольный орган – Ревизионная комиссия. 

20.1. Ревизионная комиссия избирается Конференцией. Состоит не менее 

чем из двух членов: член/ы Ревизионной комиссии и Председатель 

Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия избирается сроком на один 

год. 

20.2. Члены Ревизионной комиссии действуют на безвозмездной основе. 

20.3. Ревизионная комиссия создается в целях контроля за финансовой 

деятельностью Федерации, а также соответствия деятельности Федерации и 

её органов управления действующему законодательству и настоящему 

Уставу.  

20.4. Ревизионная комиссия подотчетна Конференции. Члены 

Исполнительного комитета Федерации не могут быть избраны в члены 

Ревизионной комиссии.  

20.5. Ревизионная комиссия проводит проверки и ревизии в любое время 

по своему усмотрению, но не реже одного раза в год. 

 

ГЛАВА 5. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Статья 21. Комитеты, комиссии и советы Федерации.  

21.1. Федерация вправе создавать структурные подразделения в виде 

постоянных и временных комитетов, комиссий и советов Федерации. 
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21.2. Постоянные и временные комитеты, комиссии и советы Федерации 

консультируют и оказывают поддержку органам управления Федерации в 

выполнении их задач, осуществляют разработку необходимых регламентов 

(норм) в области легкой атлетики и пара легкой атлетики, разрабатывают 

предложения по наиболее эффективной реализации уставных целей и задач 

Федерации, осуществляют иные полномочия в соответствии со своими 

регламентирующими документами.  

21.3. Задачи, полномочия и обязанности указанных органов определяются 

в отдельных положениях (регламентах), утверждаемых Исполнительным 

комитетом в соответствии с настоящим Уставом.  

 

Статья 22. Филиалы и представительства Федерации 

22.1. Федерация имеет свои структурные подразделения (филиалы и 

представительства) на территории более половины областей Республики 

Казахстан. 

22.2. Филиалы и представительства Федерации осуществляют свою 

деятельность на основании типового Положения о филиалах и 

представительствах Федерации, утверждаемого Исполнительным комитетом. 

Представительством Федерации является обособленное подразделение 

Федерации, расположенное вне места его нахождения, которое представляет 

интересы Федерации и осуществляет его защиту. Филиалом является 

обособленное подразделение Федерации, расположенное вне места его 

нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе 

функции представительства. 

22.3. Филиалы и представительства Федерации не являются 

юридическими лицами. Руководители структурных подразделений 

(филиалов и представительств) общественных объединений избираются в 

порядке, предусмотренном уставом общественного объединения и 

положением о его филиале или представительстве. 

22.4. Создание и ликвидация Филиалов и представительств Федерации 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстана, 

Уставом Федерации и положением о филиале.  

 

ГЛАВА 6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 23. Источники формирования денежных средств и иного 

имущества Федерации 

      23.1. Источники формирования денежных средств и иного имущества 

Федерации в соответствии с законодательством являются:  

- поступления от членов (вступительные/членские взносы);  

- добровольные имущественные взносы и пожертвования, спонсорская 

помощь; 

- доход от реализации товаров, работ, услуг, в установленном 

законодательством порядке (поступления от проведения в соответствии с 
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уставом лекций, спортивных мероприятий, доход от производственной и 

иной деятельности);  

- дивиденды, получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам (депозитам);  

- средства от продажи прав на рекламу и телевизионную трансляцию 

спортивных мероприятий; 

- прибыли от деятельности организаций, созданных с участием 

Федерации; 

- другие, не запрещённые законодательством Республики Казахстан 

поступления.  

      23.2. Учредители/участники, в том числе члены Федерации не имеют прав 

на переданное ими Федерации имущество, в том числе на уплаченные 

вступительные и членские взносы.  

      23.3. Учредители/участники, в том числе члены Федерации не отвечают 

по обязательствам Федерации, а Федерация не отвечают по обязательствам 

Учредителей/участников, в том числе членов Федерации. 

      23.4. Порядок и размер оплаты вступительных и членских взносов 

устанавливается Конференцией. 

      23.5. Собственность Федерации охраняется законодательством 

Республики Казахстан. 

 

Статья 24. Финансово-хозяйственная деятельность Федерации 

 

      24.1. Финансово-хозяйственная деятельность Федерации осуществляется 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

      24.2. Федерация может иметь в своей собственности здания, сооружения, 

жилищный фонд, автотранспорт, оборудование, спортивно – техническое 

имущество, необходимое для материального обеспечения своей 

деятельности,  предусмотренной настоящим Уставом.  

      24.3. Федерация является единым собственником имущества. Порядок 

передачи имущества и денег в собственность Федерации или в пользование 

устанавливается в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

      24.4. Вся прибыль, выручаемая от производственной, хозяйственной и 

иной деятельности Федерации, а также поступления от ее спонсоров, от 

любых других в качестве дохода между членами  юридических и  физических 

лиц не может перераспределяться в качестве дохода между членами 

Федерации и используется только для выполнения уставных задач. 

 

Статья 25. Предпринимательская деятельность Федерации 

 

      25.1. Федерация не преследует цели извлечения прибыли. Федерация 

может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она 

создана, и соответствующую этим целям. Предпринимательская 

деятельность осуществляется Федерацией в соответствии законодательными 

актами Республики Казахстан. 
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      25.2. Полученная прибыль, в том числе доходы от предпринимательской 

деятельности Федерации, не могут перераспределяться между членами 

Федерации и должны использоваться только для достижения уставных целей. 

 

 

 

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 26. Порядок внесения изменений и дополнений в устав 

федерации. 

      26.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся 

Конференцией Федерации.  

      26.2. В предусмотренных законодательством Республики Казахстан 

случаях, внесённые изменения и дополнения в Устав подлежат 

государственной регистрации в установленном порядке.  

 

Статья 27. Порядок реорганизации и ликвидации федерации, судьба 

имущества федерации в случае ликвидации 

      27.1. Федерация может быть реорганизована решением заседания 

Конференции, либо по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан. 

      27.2. Реорганизация Федерации может быть произведена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования и в других 

формах, предусмотренных законодательством. 

      27.3. Федерация считается реорганизованной, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникшей организации (организаций). При 

реорганизации Федерации в форме присоединения к ней другой организации 

Федерация считается реорганизованной с момента внесения в 

государственный регистр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенной организации. 

      27.4. Федерация может быть ликвидирована: 

- по решению заседания Конференции; 

- по решению судебных органов. 

      27.5. Орган, принявший решение о ликвидации Федерации, обязан 

незамедлительно письменно сообщить об этом органу юстиции, 

осуществляющему регистрацию юридических лиц. 

      27.6. При ликвидации Федерации образуется ликвидационная комиссия в 

порядке и составе, определенном Исполнительным Комитетом, если иное не 

будет установлено законодательством Республики Казахстан. 

      27.7. С момента образования ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению имуществом и делами Федерации. 

      27.8. Ликвидационная комиссия помещает в официальных органах печати 

публикацию о ликвидации Федерации и о порядке и сроке заявления 

претензий ее кредиторами. 
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      27.9. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация 

считается прекратившей деятельность с момента исключения её как 

юридического лица из единого государственного регистра юридических лиц. 

 

___________________________________________________ 
 




