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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
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ПОЛОЖЕНИЕ
О филиале «КазЦПЮ» СевероКазахстанской Палаты
Юридических консультантов
«ZANGER»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1."ZANGER" Солтүстік Қазақстан заң
консультанттары палатасының (бұдан әріПалата) "КазЦПЮ" филиалы Палата
мүшелерінің жалпы жиналысының шешімі
негізінде құрылды.

1.1.Филиал
«КазЦПЮ»
СевероКазахстанской
Палаты Юридических
консультантов «ZANGER» (далее - Палата)
создан на основании решения Общего
собрания членов Палаты.

1.2.Палатаның
филиалы
Қазақстан
Республикасының
Конституциясына,
Қазақстан Республикасының Азаматтық
кодексіне, Қазақстан Республикасының
"Адвокаттық қызмет және заң көмегі
туралы", "Коммерциялық емес ұйымдар
туралы", зін-өзі реттеу туралы" Заңдарына,
Қазақстан Республикасының басқа да
заңнамалық
актілеріне,
сондай-ақ
палатаның жарғысына және осы Ережеге
сәйкес жұмыс істейді.

1.2.Филиал
Палаты
действует
в
соответствии Конституцией Республики
Казахстан,
Гражданским
кодексом
Республики
Казахстан,
Законами
Республики Казахстан «Об адвокатской
деятельности и юридической помощи», «О
некоммерческих
организациях»,
«О
саморегулировании»,
другими
законодательными
актами
Республики
Казахстан, а также Уставом Палаты и
настоящим Положением.

1.3. Филиалдың толық атауы: "ZANGER" 1.3.
Полное наименование филиала:
Солтүстік Қазақстан заң консультанттары Филиал «КазЦПЮ» Северо-Казахстанской
палатасының "КазЦПЮ" филиалы.
Палаты
Юридических консультантов
«ZANGER»
1.4. Филиалдың қысқартылған атауы: 1.4.
Сокращенное
наименование
Филиалы "КазЦПЮ" СКПЮК "ZANGER»
филиала: Филиал «КазЦПЮ» СКПЮК
«ZANGER»
1.5. Орналасқан жері: 010000, Қазақстан 1.5. Место нахождения: 010000, Республика
Республикасы
Нұр-сұлтан қаласы, Казахстан,
город
Нур-Султан,
Байқоңыр ауданы,
Бөгенбай батыр Байканурский
район,
пр.
Богенбай
даңғылы, 56А, офис 20.
Батыр56а, офис 20.
2. ФИЛИАЛДЫ ҚҰРҒАН ЗАҢДЫ ТҰЛҒА
ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР.

2. ДАННЫЕ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
СОЗДАВШЕМ ФИЛИАЛ.

2.1. Солтүстік Қазақстан Заң кеңесшілер
Палатасы "ZANGER" БСН 191140028250
Әділет органдарында мемелекеттік тіркелу
Солтүстік Казахстан облысының Әділет
Департаментінде Петропавловск қаласында
2019 жылдың "28" қараша айында өткен.

2.1. Северо-Казахстанская Палата
Юридических консультантов «ZANGER»
БИН 191140028250
Государственная регистрация в органах
Юстиции города Петропавловска
Департамента Юстиции СевероКазахстанской области «28»ноября 2019 г.

2.2 .Палатаның орналасқан жері: 150000,
Қазақстан
Республикасы,
Солтүстік 2.2. Местонахождение Палаты: 150000,
Қазақстан
облысы,
Петропавл Республика
Казахстан,
Североқаласы,Жамбыл көшесі, 156
Казахстанская
область,
город
Петропавловск, улица Жамбыла,156
2.3. Палатаның қызмет мәні: жеке және
заңды тұлғаларға заңды көмек көрсету.
2.3. Предметом деятельности Палаты
являются: оказание юридической помощи
физическим и юридическим лицам.
3. ФИЛИАЛДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ
МӘРТЕБЕСІ
3.1. Палатаның филиалы Палатаның барлық
функцияларын немесе олардың бір бөлігін,
оның ішінде өкілдік функцияларын жүзеге
асыру үшін құрылды.
3.2. Филиал палатаның орналасқан жерінен
тыс орналасқан Палатаның оқшауланған
бөлімшесі болып табылады.
3.3.
Филиал
заңды
тұлға
болып
табылмайды, Палата бекіткен ереже
негізінде әрекет етеді.
3.4. Филиалдың тағайындалатын басшысы
Палата берген сенімхат негізінде әрекет
етеді.
3.5. Филиал қызметін Палата атынан жүзеге
асырады.
3.6. Өз қызметін ұйымдастыру және жүргізу
үшін филиал заңда белгіленген тәртіппен
банктерде есеп айырысу шоттарын ашады.
3.7. Палата филиалының өз атауы және
палата атауы бар мөрі, мөртабандары мен
бланкілері болады.
3.8. Филиал қызметінің мәні жеке және
заңды тұлғаларға заң көмегін көрсету
болып табылады. Филиал қызметінің
мақсаттары::
1) кәсіптік мінез-құлық қағидаларын және
кәсіптік әдеп Кодексін белгілеу;
2) палата мүшелігіне қабылдау қағидалары
мен шарттарын белгілеу болып табылады;
3) уәкілетті органмен келісу бойынша заң
көмегін көрсету стандарттарын, заң көмегі
сапасының өлшемшарттарын белгілеу және

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФИЛИАЛА
3.1.
Филиал
Палаты
создан
для
осуществления всех функций Палаты или
их части, в том числе функций
представительства.
3.2. Филиал является обособленным
подразделением Палаты, расположенными
вне места нахождения Палаты.
3.3. Филиал не является юридическим
лицом,
действуют
на
основании
утвержденного Палатой положения.
3.4.
Назначаемый
руководитель
филиала
действует
на
основании
доверенности, выданной Палатой.
3.5.
Филиал
осуществляет
деятельность от имени Палаты.
3.6. Для организации и ведения своей
деятельности филиал открывает расчетные
счета в банках в установленном законом
порядке.
3.7. Филиал Палаты имеет печать,
штампы и бланки со своим наименованием
и наименованием Палаты.
3.8. Предметом деятельности филиала
является оказание юридической помощи
физическим и юридическим лицам. Целями
деятельности филиала являются:
1)
установление
правила
профессионального поведения и Кодекс
профессиональной этики;
2) установление правил и условий приема в
члены палаты;
3) установление по согласованию с
уполномоченным
органом
стандартов

оларды палата мүшелерінің орындауын
қамтамасыз ету болып табылады;
4) кешенді әлеуметтік заң көмегін
көрсетудің көлемі мен тәртібін белгілеу
болып табылады;
5) Палатаның бекітілген стандарттарына
сәйкес
өз
мүшелерінің
біліктілігін
арттыруды
қамтамасыз
ету
болып
табылады;
6) мемлекеттік органдар мен ұйымдардың
заң
қызметін дамытуға бағытталған
қызметіне қоғамдық қолдау көрсету болып
табылады.

оказания юридической помощи, критериев
качества
юридической
помощи
и
обеспечение их исполнения членами
палаты;
4) установление объема и порядка оказания
комплексной социальной юридической
помощи;
5) обеспечение повышения квалификации
своих
членов
в
соответствии
с
утвержденными стандартами палаты;
6)оказание
общественной
поддержки
деятельности государственных органов и
организаций, направленной на развитие
юридической деятельности.

4. ФИЛИАЛДЫҢ МҮЛКІ

4. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА

4.1. Палата филиалға өз қызметін жүзеге
4.1. Палата наделяет филиал для
асыру үшін мүлік береді, ол нақты осуществления
их
деятельности
филиалдың жеке балансында да, Палатаның имуществом, которое учитывается как на
балансында да ескеріледі.
отдельном балансе конкретного филиала,
так и на балансе Палаты.
4.2. Филиалдың мүлкі палатаның жалпы
4.2. Имущество филиала образуется
балансына кіретін оның шаруашылық также из денежных и материальных
қызметі барысында алынған ақшалай және средств, приобретенных в ходе его
материалдық қаражаттан да құралады.
хозяйственной деятельности, входящих в
Филиалдың балансында көрсетілген мүлік общий баланс Палаты.
Палатаның меншігі болып табылады.
Имущество, числящееся на балансе
филиала, является собственностью Палаты.
5. ФИЛИАЛДЫҢ ҚАРЖЫШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

5.1. Өз міндеттерін және Палатаның
міндеттерін орындау үшін филиал өзі
палата белгілеген шекте және шарттарда
Қаржы-шаруашылық
қызметті
жүзеге
асырады.

5.1. Для выполнения своих задач и
задач
Палаты
филиал
осуществляет
финансово-хозяйственную деятельность в
пределах и на условиях, определенных им
Палатой.
5.2. Производственная деятельность
5.2.
Филиалдың
өндірістік
қызметі филиала планируется и учитывается в
жоспарланып, палата құрамында ескеріледі. составе Палаты.
5.3. Палата филиалға өзіне бекітілген
функцияларды орындау процесінде жедел
дербестік береді.
5.4. Филиал Палатаның шешімдеріне сәйкес
өзінің шаруашылық қызметі нәтижесінде
өздері алатын мүлік пен қаражатқа билік
етуді жүзеге асырады.

5.3. Палата предоставляет филиалу
оперативную самостоятельность в процессе
выполнения закрепленных за ним функций.
5.4.
Филиал
осуществляет
распоряжение имуществом и средствами,
получаемыми ими в результате собственной
хозяйственной
деятельности,
в
соответствии с решениями Палаты.
5.5. Филиал шаруашылық шарттар жасасуға
5.5.
Филиал
вправе
заключать
құқылы,
олар
үшін
жауапкершілік хозяйственные договоры, за которые несет

жүктеледі.
5.6. Филиал келтірілген залал үшін Палата
алдында
материалдық
жауаптылықта
болады.
5.7. Филиал Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сәйкес филиал
мен Палатаның жарғылық міндеттерін
шешуге
бағытталған
шаруашылық
қызметтің барлық түрлерін жүзеге асырады.

ответственность.
5.6. Филиал несет материальную
ответственность
перед
Палатой
за
нанесенный ущерб.
5.7. Филиал осуществляет все виды
хозяйственной деятельности, направленной
на решение уставных задач филиала и
Палаты в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.

5.8. Филиал қызметінің қорытындылары
5.8. Итоги деятельности филиала
баланста, кірістер мен шығындар туралы отражаются в балансе, в отчете о прибылях
есепте, сондай-ақ Палатаның жылдық и убытках, а также годовом отчете Палаты.
есебінде көрсетіледі.
5.9. Филиалдың қаржы жылы Палатаның
5.9.
Финансовый
год
филиала
Қаржы жылымен сәйкес келеді.
совпадает с финансовым годом Палаты.
6 . ФИЛИАЛДЫ БАСҚАРУ

6. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

6.1. Палата мүшелерінің жалпы жиналысы
Палата жарғысына сәйкес қызметтің
қағидаттарын,
мақсаттарын
және
филиалдардың қызметіне байланысты өзге
де мәселелерді айқындауға уәкілетті орган
болып табылады. Палата мүшелерінің
жалпы жиналысының құзыретіне мыналар
кіреді:
- әрбір филиал қызметінің негізгі
бағыттарын анықтау, олардың орындалуы
туралы жоспарлар мен есептерді бекіту;
- осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар
енгізу;
- филиалдардың қаржылық қызметін
тексеру үшін аудиторларды тағайындау;
- филиал басшыларын тағайындау және
қайта сайлау;
- филиалдардың құрылымын анықтау;
- филиалдарға материалдық қаражат
берудің мөлшерін, нысанын және тәртібін
белгілеу;
филиалдар
қызметінің
нәтижелері
бойынша
жылдық
есептерді
бекіту,
аудиторлардың
есептері
мен
қорытындыларын бекіту, пайданы бөлу
тәртібін және шығындарды жабу тәртібін
айқындау;
- филиалдардың қызметін тоқтату туралы
шешімдер қабылдау.
6.2. Филиал қызметіне басшылықты Палата
берген сенімхат, еңбек шарты және
тағайындау туралы бұйрық негізінде әрекет

6.1. Органом, уполномоченным в
соответствии с уставом Палаты определять
принципы, цели деятельности и иные
вопросы, связанные с деятельностью
филиалов, является общее собрание членов
Палаты. В компетенцию общего собрания
членов Палаты входит:
- определение основных направлений
деятельности
каждого
филиала,
утверждение планов и отчетов об их
выполнении;
- внесение изменений и дополнений в
настоящее положение;
- назначение аудиторов для проверки
финансовой деятельности филиалов;
назначение
и
переизбрание
руководителей филиалов;
- определение структуры филиалов;
- установление размера, формы и
порядка
наделения
филиалов
материальными средствами;
- утверждение годовых отчетов по
результатам
деятельности
филиалов,
утверждение
отчетов
и
заключений
аудиторов,
определение
порядка
распределения
прибыли
и
порядка
покрытия убытков;
- принятие решений о прекращении
деятельности филиалов.
6.2.
Руководство
деятельностью
филиала
осуществляет
директор,
действующий на основании доверенности,

ететін директор жүзеге асырады.
Филиал директорын тағайындау туралы
бұйрықты
палата
мүшелері
жалпы
жиналысының
филиал
директорын
тағайындау туралы шешімі негізінде Палата
төрағасы шығарады.
6.3. Филиал директоры:
- палата атынан сенімхат бойынша әрекет
етеді;
- Палата бекіткен жоспарларға сәйкес
филиалдың қызметіне жедел басшылықты
жүзеге асырады;
- барлық кәсіпорындарда, мекемелер мен
ұйымдарда филиалдың мүддесін қорғайды ;
;
- өзіне берілген құқықтар шегінде
филиалдың
қаражатын
басқарады,
мәмілелер жасайды;
- қолда бар өкілеттіктер шегінде филиалдың
барлық қызметкерлері үшін міндетті
бұйрықтар мен нұсқаулар шығарады;;
- филиалдың мақсаттары мен міндеттеріне
қол жеткізу үшін қажетті өзге де ісәрекеттерді
жасайды.
Филиал
директорының бұйрықтары мен өкімдерін
оның өкілеттігі шегінде филиалдың барлық
қызметкерлері орындауға міндетті.

7. ФИЛИАЛДЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ

выданной Палатой, трудового договора и
приказа о назначении.
Приказ о назначении директора
филиала издает председатель Палаты на
основании решения общего собрания
членов Палаты о назначении директора
филиала.
6.3. Директор филиала:
- действует от имени Палаты по
доверенности;
осуществляет
оперативное
руководство деятельностью филиала в
соответствии с утвержденными Палатой
планами;
- представляет интересы филиала во
всех
предприятиях,
учреждениях
и
организациях;
- распоряжается средствами филиала в
пределах предоставленных ему прав,
совершает сделки;
- в пределах имеющихся полномочий
издает приказы и указания, обязательные
для всех работников филиала;
совершает
иные
действия,
необходимые для достижения целей и задач
филиала.
Приказы
и
распоряжения
директора филиала в пределах его
полномочий обязательны для исполнения
всеми работниками филиала.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФИЛИАЛА

7.1. Филиал қызметі тоқтатылады:
- Палата мүшелері жалпы жиналысының
7.1.
Деятельность
филиала
шешімі бойынша;
прекращается:
- Палата таратылған жағдайда.
- по решению общего собрания членов
Палаты;
- в случае ликвидации Палаты.
7.2. Филиалдың қызметін тоқтату оны жабу
7.2.
Прекращение
деятельности
жолымен жүргізіледі.
филиала происходит путем его закрытия.

"ZANGER"
Солтүстік Қазақстан Заң
консультанттар Палатасы

Северо-Казахстанская Палата
Юридических консультантов
«ZANGER»

