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падпункт 1.1.5

Прыняцце рашэння аб
пастаноўцы на ўлік
грамадзян, якія маюць
патрэбу ў паляпшэнні
жыллёвых умоў .

даведка аб займаемым у дадзеным населеным пункце жылым памяшканні і складзе сям'і,
што выдаецца арганiзацыяй, якая ажыццяўляе эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) якая
прадастаўляе жыллёва-камунальныя паслугі, або арганізацыяй, якая падала жылое памяшканне,
або раённым, гарадскім (гарадоў раённага падпарадкавання), пасялковым, сельскім саветам
дэпутатаў (выканаўчым камітэтам);
даведкі аб жылых памяшканнях, якія знаходзяцца ва ўласнасці грамадзяніна і чальцоў яго
сям'і ў населеным пункце па месцы падачы заявы аб прыняцці на ўлік для паляпшэння
жыллёвых умоў (пры падачы заявы ў г. Мінску – аб жылых памяшканнях, якія знаходзяцца ва
ўласнасці грамадзяніна і аб чальцах яго сям'і, якія пражываюць сумесна з ім у жылых
памяшканнях у г. Мінску і Мінскім раёне), якiя выдаюцца тэрытарыяльнай арганiзацыяй па
дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, правоў на яе і здзелак з ёю;
рашэнне мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб прызнанні займаемага жылога
памяшкання не адпаведным ўстаноўленым для пражывання санітарным і тэхнічным
патрабаванням – пры прыняццi грамадзян на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў на падставе,
прадугледжанай у падпункце 3.1.3 пункта 3 Палажэння аб уліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў
паляпшэнні жыллёвых умоў, і парадку прадастаўлення жылых памяшканняў дзяржаўнага
жыллёвага фонду, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 2013/12/16 № 563
(далей - Палажэнне);

заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі аб наяўнасці ў грамадзяніна
захворванняў, названых у пераліку, які вызначаецца Міністэрствам аховы здароўя, пры
наяўнасці якіх прызнаецца немагчымым яго сумеснае пражыванне з іншымі асобамі ў адным
пакоі або аднапакаёвай кватэры, – пры прыняццi грамадзян на ўлік для паляпшэння жыллёвых
умоў на падставе , прадугледжанай у падпункце 3.1.7 пункта 3 Палажэння;
копіі дакумента аб адукацыі і працоўнага дагавора (кантракта) з працаўладкаваўшай
арганізацыяй, – пры прыняццi грамадзян на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў на падставе,
прадугледжанай у падпункце 3.2 пункта 3 Палажэння;
дагавор найму жылога памяшкання – пры прыняццi грамадзян на ўлік для паляпшэння
жыллёвых умоў на падставах, прадугледжаных у падпунктах 3.1.4 - 3.1.6 пункта 3 Палажэння,
дагавор лізінгу жылога памяшкання – пры прыняццi грамадзян на ўлік для паляпшэння
жыллёвых умоў па падставе, прадугледжанай у падпункце 3.1.5 пункта 3 Палажэння;
звесткі аб атрыманні (неатрыманні) ільготнага крэдыту, аднаразовай субсідыі на
будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылога памяшкання грамадзянінам і чальцамі яго
сям'і, з якімі ён прымаецца на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў;
даведка, якая змяшчае звесткі з запісу акта аб заключэнні шлюбу, калі ў запісе акта аб
заключэнні шлюбу муж і жонка значацца як тыя, хто звязаліся шлюбам ўпершыню – пры
прыняццi грамадзян на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў на падставе, прадугледжанай у
падпункце 3.1.11 пункта 3 Палажэння;
копія працоўнага дагавора – пры прыняццi грамадзян на ўлік для паляпшэння жыллёвых
умоў на падставе, прадугледжанай у падпункце 3.1.4 пункта 3 Палажэння;
даведка аб стане на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў – пры прыняцці на ўлік
грамадзян у выпадку, калі муж і жонка зарэгістраваныя ў розных населеных пунктах або ў
розных раёнах населенага пункта;
іншыя дакументы (звесткі), неабходныя для прыняцця грамадзян на ўлік для паляпшэння
жыллёвых умоў.
(Пункт 15 Палажэння аб уліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, і
парадку прадастаўлення жылых памяшканняў дзяржаўнага жыллёвага фонду, зацверджанага
Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 2013/12/16 № 563)

пункт 2.5.

Прызначэнне дапамогі па
цяжарнасці і родах

пункт 2.6.

Прызначэнне дапамогі ў
сувязі з нараджэннем дзіцяці

пункт 2.8.

Прызначэнне дапамогі
жанчынам, якія сталі на ўлік
у арганізацыях аховы здароўя
да 12-тыднёвага тэрміну
цяжарнасці

пункт 2.9.

Прызначэнне дапамогі па
доглядзе за дзіцём ва ўзросце
да 3 гадоў
Прызначэнне дапамогі сем'ям
на дзяцей ва ўзросце ад 3 да
18 гадоў у перыяд выхавання
дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

пункт 2.9-1.

пункт 2.12.

Прызначэнне дапамогі на
дзяцей старэйшых за 3 гады з
асобных катэгорый сем'яў

у органах Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва – пра перыяды выплаты абавязковых
страхавых узносаў у бюджэт фонду (з 1 студзеня 2003 г.), пастаноўцы на ўлiк у якасцi
плацельшчыкаў абавязковых страхавых узносаў у бюджэт фонду, якія самастойна выплачваюць
абавязковыя страхавыя ўзносы, інфармацыі, якая маецца ў органаў Фонду ў межах заключаных
пагадненняў па пытаннях дзяржаўных дапамог;
у падатковых органах – аб прыпыненьні прадпрымальніцкай, рамеснай дзейнасці,
дзейнасці
дзейнасці ў сферы аграэкатурызму ў сувязі з доглядам дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў, аб выплаце
збору за ажыццяўленне рамеснай дзейнасці, дзейнасці па аказанні паслуг у сферы
аграэкатурызму (для назначэння і выплаты дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і
дапамогі па догляду за дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў);
у мясцовых выканаўчых і распарадчых органах, іншых рэгіструючых органах – аб
рэгістрацыі ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка, прыпыненні дзейнасці індывідуальнага
прадпрымальніка ў парадку, устаноўленым заканадаўствам (за выключэннем прыпынення
дзейнасці ў сувязі з доглядам за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў), знаходжанні індывідуальнага
прадпрымальніка ў працэсе спынення дзейнасці (для прызначэння і выплаты дапамогі па
догляду дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў;
у Міністэрстве юстыцыі – аб прыпыненні натарыяльнай дзейнасцi ў парадку,
устаноўленым заканадаўствам (на падставе рашэння Кваліфікацыйнай камісіі па пытаннях
натарыяльнай дзейнасці аб прыпыненні паўнамоцтваў натарыуса) (для прызначэння і выплаты
дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дапамогі па догляду за дзіцём-інвалідам ва
ўзросце да 18 гадоў);
у тэрытарыяльных калегіях адвакатаў – аб прыпыненьні адвакацкай дзейнасці ў парадку,
устаноўленым заканадаўствам (для назначэння і выплаты дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце
да 3 гадоў і дапамогі па догляду дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў);
у органах па працы, занятасцi i сацыяльнай абароне – аб знаходжанні дзіцяці-інваліда ва
ўстанове сацыяльнага абслугоўвання, якi ажыццяўляе стацыянарнае сацыяльнае абслугоўванне,
рэгістрацыі грамадзяніна ў якасці беспрацоўнага (для прызначэння і выплаты дапамогі па
догляду за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў і дапамогі па догляду за дзіцём-інвалідам ва ўзросце да
18 гадоў), неатрыманні пенсіі, штомесячнага грашовага забеспячэння ў адпаведнасці з
заканадаўствам аб дзяржаўнай службе (для прызначэння і выплаты дапамогі па догляду за
дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у органах па працы, занятасцi i сацыяльнай абароне);
у структурных падраздзяленнях мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, якія
ажыццяўляюць дзяржаўна-ўладныя паўнамоцтвы ў сферы адукацыі, – пра знаходжанне дзіцяці ў
дзіцячай iнтэрнатнай установе;
ва ўстановах адукацыі, а таксама ў іншых арганізацыях і ў індывідуальных
прадпрымальнікаў, якія рэалізуюць адукацыйную праграму дашкольнай адукацыі, – пра

навучанне дзіцяці (у тым ліку пры атрыманні дашкольнай адукацыі) і выхаванні дзіцяці ў сям'і;
у арганізацыях аховы здароўя – аб назіранні дзіцяці па месцы пражывання, пра
афармленне дакументаў для залічэння дзіцяці ва ўстанову адукацыі з кругласутачным рэжымам
знаходжання, установу сацыяльнага абслугоўвання, якая ажыццяўляе стацыянарнае сацыяльнае
абслугоўванне, дзіцячую інтэрнатную ўстанову;
у падраздзяленнях па грамадзянстве і міграцыі органаў унутраных спраў, арганізацыях,
якія ажыццяўляюць эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) прадстаўляюць жыллёвакамунальныя паслугі, у жыллёва-будаўнічым (жыллёвым) кааператыве, таварыстве ўласнікаў,
сельскім, пасялковым выканаўчым камітэце, арганізацыі, ва ўласнасці або гаспадарчым
вядзенні або аператыўным кіраванні якой знаходзяцца жылыя памяшканні, садаводчым
таварыстве, дзяржаўным органе (арганізацыі), у якім прадугледжана ваенная служба – аб
рэгістрацыі па месцы жыхарства (месцы знаходжання) грамадзян Рэспублікі Беларусь,
замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія ўвесь час пражываюць у Рэспубліцы
Беларусь;
у філіялах Беларускага рэспубліканскага ўнітарнага страхавога прадпрыемства
"Белдзяржстрах" – аб неатрыманні штомесячнай страхавой выплаты ў адпаведнасці з
заканадаўствам аб абавязковым страхаванні ад няшчасных выпадкаў на вытворчасці і
прафесійных захворванняў (для прызначэння і выплаты дапамогі па догляду за дзіцёмінвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у органах па працы, занятасцi i сацыяльнай абароне);
у дзяржаўных органах, арганізацыях, якія празначаюць і выплачваюць дзяржаўныя
дапамогi, – аб неатрыманні дапамогі на дзяцей;
у камерцыйных арганізацыях – аб сярэдняй колькасці работнікаў (для прызначэння і
выплаты дзяржаўных дапамог у органах па працы, занятасцi i сацыяльнай абароне);
у кампетэнтных органах, іншых арганізацыях дзяржаў, з якімі ў Рэспублікі Беларусь
заключаны міжнародныя дагаворы, двухбаковыя пагадненні аб супрацоўніцтве ў галіне
сацыяльнай абароны, – аб неатрыманні дапамог, аналагічных дапамогам у сувязі з нараджэннем
дзiцяцi i па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў, пра рэгістрацыю па месцы жыхарства або
атрыманні дазволу на часовае пражыванне за межамі Рэспублікі Беларусь, аб факце работы па
працоўнаму дагавору (кантракту), грамадзянска-прававым дагаворы, прадметам якога
з'яўляецца аказанне паслуг, выкананне работ і стварэнне аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці,
ажыццяўлення іншых відаў дзейнасці.
(Пункт 5 Палажэння аб парадку прызначэння і выплаты дзяржаўных дапамог сем'ям,
якія выхоўваюць дзяцей зацверджанага Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі
Беларусь ад 2013/06/28 № 569) _______________________________________________________
* – Зацікаўленая асоба пры падачы заявы мае права самастойна прадставіць пазначаныя дакументы і (або) звесткі.

