ПЕРАЛІК
адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца структурнымі падраздзяленнямі ўстановы адукацыі
«Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў» у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад
26.04.2010 № 200
АДУКАЦЫЯ
Найменне
адміністрацыйнай
працэдуры

1. Выдача
дублікатаў:
1.1. дыплома
вышэйшай
адукацыі

Падраздзяленне
БДАМ, у якое
грамадзянін
павінен звярнуцца

аб Вучэбнаметадычны аддзел
тэл. 366 98 76;
393 12 61

Дакументы і (або)
звесткі, якія
прадстаўляюцца
грамадзянінам для
ажыццяўлення
адміністрацыйнай
працэдуры

Памер платы,
якая спаганяецца
пры
ажыццяўленні
адміністрацыйнай
працэдуры

Заява
з
указаннем
прычын
страты
дакумента
або
прывядзення
яго
ў
непрыдатнасць;

1
базавая
велічыня
для
замежных
грамадзян і асоб
без
грамадзянства;

Максімальны
тэрмін
ажыццяўлення
адміністрацыйнай
працэдуры

15 дзён са дня
падачы заявы, а ў
выпадку запыту
дакументаў і(або)
звестак ад іншых
дзяржаўных
пашпарт
або
іншы
органаў, іншых
дакумент, які сведчыць 0,2
базавай арганізацый – 1
асобу;
велічыні
для месяц
грамадзян
які прыйшоў у
Рэспублікі
непрыдатнасць дакумент Беларусь.
– у выпадку, калі
дакумент прыйшоў у
непрыдатнасць;
дакумент, які пацвярджае

Час замовы
(выдачы)
дакументаў,

Тэрмін дзеяння
даведкі, іншага
дакумента, які
выдаецца пры
ажыццяўленні
адміністрацыйнай
працэдуры

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

бестэрмінова

1.2.
магістра

ўнясенне платы.
заява
з
указаннем
дыплома Вучэбнапрычын
страты
метадычны аддзел
дакумента
або
тэл. 366 98 76;
прывядзення
яго
ў
393 12 61
непрыдатнасць

1 базавая велічыня
– для замежных
граждан і асоб без
грамадзянства

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

бестэрмінова

1 базавая велічыня
– для замежных
граждан і асоб без
грамадзянства

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

бестэрмінова

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў

бестэрмінова

15 дзён са дня
падачы заявы, а ў
выпадку запыту
дакументаў і (або)
0,2 базавай велічыні звестак ад іншых
дзяржаўнаяных
пашпарт ці іншы дакумент, –
для
грамадзян органаў, іншых
які сведчыць асобу
арганізацый – 1
Рэспублікі
месяц
які
прыйшоў
ў Беларусь
непрыдатнасць дакумент –
у выпадку, калі дакумент
прыйшоў у непрыдатнасць
дакумент, подтверждающий
ўнясенне платы

1.3.
дыплома Аспірантура
даследчыка
тел. 331 70 08

заява
з
указаннем
прычын
страты
дакумента
або
прывядзення
яго
ў
непрыдатнасць

15 дзён са дня
падачы заявы, а ў
выпадку запыту
дакументаў і (або)
0,2 базавай велічыні звестак ад іншых
дзяржаўнаяных
пашпарт ці іншы дакумент, –
для
грамадзян органаў, іншых
які сведчыць асобу
арганізацый – 1
Рэспублікі
месяц
які
прыйшоў
ў Беларусь
непрыдатнасць
дыплом
даследчыка – у выпадку,
калі дакумент прыйшоў у
непрыдатнасць
дакумент, подтверждающий
ўнясенне платы

1.4. дыплома аб
перападрыхтоўцы
на
ўзроўні
вышэйшай
адукацыі

Факультэт
павышэння
кваліфікацыі і
перападрыхтоўкі

заява
з
указаннем
прычын
страты
дакумента
або
прывядзення
яго
ў
непрыдатнасць

1 базавая велічыня
– для замежных
граждан і асоб без
грамадзянства

15 дзён з дня
падачы заявы, а ў
выпадку запыту
дакументаў і (або)

кадраў
тэл. 292 03 63

0,2 базавай велічыні
пашпарт ці іншы дакумент, –
які сведчыць асобу
для
грамадзян
Рэспублікі
які
прыйшоў
ў Беларусь
непрыдатнасць дыплом аб
перападрыхтоўцы
на
ўзроўні
вышэйшай
адукацыі – у выпадку, калі
дакумент
прыйшоў
у
непрыдатнасць

звестак ад іншых Пн.-пт. 14.00 дзяржаўнаяных
16.00
органаў, іншых
арганізацый – 1
месяц

дакумент, подтверждающий
ўнясенне платы
1.5. пасведчання аб Факультэт
павышэнні
павышэння
кваліфікацыі
кваліфікацыі і
перападрыхтоўкі
кадраў
тэл. 292 03 63

заява
з
указаннем
прычын
страты
дакумента
або
прывядзення
яго
ў
непрыдатнасць

1 базавая велічыня
– для замежных
граждан і асоб без
грамадзянства

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

бестэрмінова

1 базавая велічыня
– для замежных
граждан і асоб без
грамадзянства

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

бестэрмінова

15 дзён са дня
падачы заявы, а ў
выпадку запыту
дакументаў і (або)
0,2 базавай велічыні звестак ад іншых
дзяржаўнаяных
пашпарт ці іншы дакумент, –
для
грамадзян органаў, іншых
які сведчыць асобу
арганізацый – 1
Рэспублікі
месяц
які
прыйшоў
ў Беларусь
непрыдатнасць
пасведчанне аб павышэнні
кваліфікацыі – у выпадку,
калі дакумент прыйшоў у
непрыдатнасць
дакумент, подтверждающий
ўнясенне платы

1.6. пасведчання аб Факультэт
стажыроўцы
павышэння
кіруючых
кваліфікацыі і
работнікаў
і
перападрыхтоўкі
спецыялістаў
кадраў
тэл. 292 03 63

заява
з
указаннем
прычын
страты
дакумента
або
прывядзення
яго
ў
непрыдатнасць

15 дзён са дня
падачы заявы, а ў
выпадку запыту
дакументаў і (або)
0,2 базавай велічыні звестак ад іншых
дзяржаўнаяных
пашпарт ці іншы дакумент, –
органаў, іншых

які сведчыць асобу

для
грамадзян арганізацый
Рэспублікі
месяц
які
прыйшоў
ў Беларусь
непрыдатнасць сведчанне
аб стажыроўцы кіруючых
работнікаў і спецыялістаў –
у выпадку, калі дакумент
прыйшоў у непрыдатнасць

–

1

дакумент, подтверждающий
ўнясенне платы
1.7. пасведчання аб Падрыхтоўчае
заканчэнні
аддзяленне
падрыхтоўчага
тэл. 265 06 03
аддзялення,
падрыхтоўчых
курсаў

заява
з
указаннем
прычын
страты
дакумента
або
прывядзення
яго
ў
непрыдатнасць

1 базавая велічыня
– для замежных
граждан і асоб без
грамадзянства

15 дзён са дня
падачы заявы, а ў
выпадку запыту
дакументаў і (або)
0,2 базавай велічыні звестак ад іншых
дзяржаўнаяных
пашпарт ці іншы дакумент, –
для
грамадзян органаў, іншых
які сведчыць асобу
арганізацый – 1
Рэспублікі
месяц
які
прыйшоў
ў Беларусь
непрыдатнасць
пасведчанне аб заканчэнні
падрыхтоўчага
аддзялення,
падрыхтоўчых курсаў – у
выпадку, калі дакумент
прыйшоў у непрыдатнасць

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

бестэрмінова

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

бестэрмінова

дакумент, подтверждающий
ўнясенне платы
1.8. даведкі
навучанні

аб Вучэбнаметадычны аддзел
тэл. 366 98 76;
393 12 61

заява
з
указаннем бясплатна
прычын
страты
дакумента
або
прывядзення
яго
ў
непрыдатнасць
пашпарт ці іншы дакумент,
які сведчыць личность

15 дзён са дня
падачы заявы, а ў
выпадку запыту
дакументаў і (або)
звестак ад іншых
дзяржаўнаяных
органаў, іншых
арганізацый – 1

якая
прыйшла
ў
непрыдатнасць даведка аб
навучанні – у выпадку, калі
дакумент
прыйшоў
у
непрыдатнасць
1.9. прыкладання да Вучэбназаява
з
указаннем бясплатна
докумянта
аб метадычны аддзел прычын
страты
адукацыі
дакумента
або
тэл. 366 98 76;
прывядзення
яго
ў
393 12 61
непрыдатнасць
пашпарт ці іншы дакумент,
які сведчыць личность
якое
прыйшло
ў
непрыдатнасць дадатак да
дакумента аб адукацыі – у
выпадку, калі дакумент
прыйшоў у непрыдатнасць
заява
з
указаннем бясплатна
1.10. студэнцкага Вучэбнапрычын
страты
білета
метадычны аддзел
дакумента
або
тэл. 366 98 76;
прывядзення
яго
ў
393 12 61
непрыдатнасць
пашпарт ці іншы дакумент,
які сведчыць личность

1.11. пасведчання Аддзел кадраў
аб накіраванні на Тэл. 366 95 29
працу

які
прыйшоў
у
непрыдатнасць студэнцкі
білет – у выпадку, калі
дакумент
прыйшоў
у
непрыдатнасць
заява з указаннем
бясплатна
прычын страты
пасведчання аб
накіраванні на працу або
прывядзення яго ў

месяц

1 дзень з дня
падачы заявы, а ў
выпадку запыту
дакументаў і (або)
звестак ад іншых
дзяржаўнаяных
органаў, іншых
арганізацый – 1
месяц

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

бестэрмінова

5 дзён са дня Заказ дакументаў да
заканчэння
падачы заявы
навучання
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

5 дзён са дня
падачы заявы,
пры неабходнасці
запыту
дакументаў і (або)

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

да
заканчэння
ўстаноўленага
тэрміну
абавязковай
работы
па
размеркаванні ці

непрыдатнасць
пашпарт ці іншы
дакумент, які сведчыць
асобу

1.12. даведкі аб Аддзел кадраў
самастойным
тэл. 366 95 29
працаўладкаванні

які прыйшоў ў
непрыдатнасць
пасведчанне аб
накіраванні на працу - у
выпадку, калі яно
прыйшло ў
непрыдатнасць
заява з указаннем
прычын страты даведкі
аб самастойным
працаўладкаванні або
прывядзення яго ў
непрыдатнасць

бясплатна

пашпарт ці іншы
дакумент, які сведчыць
асобу

1.13. пасведчання Аспірантура
аспіранта
тел. 331 70 08
(дактаранты,

накіраванні
працу

звестак ад іншых
дзяржаўных
органаў, іншых
арганізацый - 1
месяц

, якая прыйшла ў
непрыдатнасць даведка
аб самастойным
працаўладкаванні - у
выпадку, калі яна
прыйшла ў
непрыдатнасць
заява
з
указаннем бясплатна
прычын
страты
дакумента
або
прывядзення
яго
ў

3 дні з дня падачы
заявы, пры
неабходнасці
запыту
дакументаў і (або)
звестак ад іншых
дзяржаўных
органаў, іншых
арганізацый - 1
месяц

Заказ дакументаў бестэрмінова
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

5 дзён са дня
падачы заявы

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача

на

да
заканчэння
навучання

суіскальніка)

непрыдатнасць

дакументаў
Пн.-пт. 14.00
16.00

пашпарт ці іншы дакумент,
які сведчыць асобу

-

які
прыйшоў
ў
непрыдатнасць
пасведчанне
аспіранта
(дактаранты,
суіскальніка) – у выпадку,
калі дакумент прыйшоў у
непрыдатнасць
1.14.
кніжкі

заліковай Вучэбнаметадычны аддзел
тэл. 366 98 76;
393 12 61

заява
з
указаннем бясплатна
прычын
страты
дакумента
або
прывядзення
яго
ў
непрыдатнасць
пашпарт ці іншы дакумент,
які сведчыць личность

якая
прыйшла
ў
непрыдатнасць заліковую
кніжку – у выпадку, калі
дакумент
прыйшоў
у
непрыдатнасць
бясплатна
1.15. даведкі аб Дэканат ФДиДПИ заяву
тым,
што тэл. 292 77 34
адна фатаграфія памерам
грамадзянін
Дэканат ТФ
30 х 40 мм – у выпадку
з'яўляецца
тэл. 366 98 79
атрымання навучэнцам
навучэнцам
Дэканат ФЭИ
даведкі, якая пацвярджае
тел. 288 21 38
права на льготы па
праездзе на пасажырскім
Дэканат ХФ
транспарце,
тэл. 366 98 69
прадугледжаныя
заканадаўствам
2. Выдача ў сувязі

5 дзён са дня Заказ дакументаў да
заканчэння
падачы заявы
навучання
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

у дзень звароту

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

6 месяцаў

са
змяненнем
палавой
прыналежнасці:
2.1. дакумента аб Навучальны
адукацыі, дадатку аддзел
да яго, дакумента тэл 2921582
аб навучанні

заяву

1
базавая
велічыня – за
пашпарт
або
іншы дублікат іншага
дакумент, які сведчыць дакумента
аб
личность
адукацыі
(для
замежных
раней
выдадзены грамадзян і асоб
дакумент,
без
грамадзянства)
пасведчанне аб нараджэнні
0,2
базавай
, дакумент, які пацвярджае велічыні – за іншы
ўнясенне платы
дакумент
аб
адукацыі
(для
грамадзян
Рэспублікі
Беларусь)
бясплатна
дадатак
дакумента
адукацыі,
дакумент
навучанні

2.2.
студэнцкага Навучальны
білета
аддзел
тэл 2921582

заяву
пашпарт
дакумент,
личность

бясплатна
або
іншы
які сведчыць

раней
выдадзены
студэнцкі білет,
пасведчанне
нараджэнні

аб

15 дзён з дня
падачі заявы, пры
неабходнасці
запыту
дакументаў і (або)
звестак ад іншых
дзяржаўнаяных
органаў,
іншых
арганізацый – 1
месяц

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

бестэрмінова

–
да
аб
аб
5 дзён са дня Заказ дакументаў
падачы заявы
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

да заканчэння
навучання

2.3. пасведчання аб Аддзел кадраў
накіраванні
на Тэл. 366 95 29
працу

заяву

5 дзён са дня
падачы заявы,
пры неабходнасці
запыту
дакументаў і (або)
звестак ад іншых
дзяржаўных
органаў, іншых
арганізацый - 1
месяц

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

бясплатна

3 дні з дня падачы
заявы, пры
неабходнасці
запыту
дакументаў і (або)
звестак ад іншых
дзяржаўных
органаў, іншых
арганізацый - 1
месяц

Заказ дакументаў бестэрмінова
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

бясплатна

5 дзён са дня
падачы заявы

заканчэння
Заказ дакументаў да
навучання
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

пашпарт або іншы
дакумент, які сведчыць
асобу,
пасведчанне аб
нараджэнні

2.4. даведкі аб Аддзел кадраў
самастойным
Тэл. 366 95 29
працаўладкаванні

раней выдадзенае
пасведчанне аб
накіраванні на працу
заяву
пашпарт або іншы
дакумент, які сведчыць
асобу,
пасведчанне аб
нараджэнні

2.5.
пасведчання Аспірантура
аспіранта
тел. 331 70 08
(дактаранты,
суіскальніка)

раней выдадзеная
даведка аб самастойным
працаўладкаванні
заяву
пашпарт
дакумент,
асобу,

або
іншы
які сведчыць

пасведчанне аб нараджэнні
раней
выдадзенае
пасведчанне
аспіранта
(дактаранты,
суіскальніка)

да
заканчэння
ўстаноўленага
тэрміну
абавязковай
работы
па
размеркаванні ці
накіраванні
на
працу

бясплатна

2.6.
кніжкі

заліковай Вучэбнаметадычны аддзел
тэл. 366 98 76;
393 12 61

заява
пашпарт
дакумент,
личность

бясплатна
або
іншы
які сведчыць

5 дзён са дня Заказ дакументаў
падачы заявы
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00
16.00

пасведчанне аб нараджэнні

3.Выдача даведкі
аб
тым,
што
грамадзянін
з'яўляецца
навучэнцам
(з
указаннем
неабходных
звестак,
якімі
валодае установа
адукацыі,
арганізацыя, якая
рэалізуе
адукацыйныя
праграмы
паслявузаўскай
адукацыі,
іншая
арганізацыя,
індывідуальны
прадпрымальнік,
якім
у
адпаведнасці
з
заканадаўствам
прадастаўлена
права
ажыццяўляць

раней
выдадзеную
заліковую кніжку
заява
бясплатна

Вучэбнаметадычны аддзел
адна фатаграфія памерам 30
тэл. 366 98 76;
х 40 мм - у выпадку
393 12 61
атрымання
навучэнцам
даведкі, якая пацвярджае
права на льготы па праездзе
на
пасажырскім
транспарце,
прадугледжаныя
заканадаўствам

у дзень звароту

-

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00
16.00

да
заканчэння
навучання

-

6 месяцаў

адукацыйную
дзейнасць)
4. Выдача даведкі
аб выніках здачы
ўступных
выпрабаванняў

5. Выдача даведкі
аб
тым,
што
вышэйшая
адукацыя
атрымана
на
платнай аснове

Вучэбнаметадычны аддзел
тэл. 366 98 76;
393 12 61

заява

Вучэбнаметадычны аддзел
тэл. 366 98 76;
393 12 61

заява

бясплатна

пашпарт
дакумент,
асобу

або
іншы
які сведчыць

бясплатна

пашпарт
дакумент,
асобу

або
іншы
які сведчыць

у дзень падачы Заказ дакументаў
заявы
Пн.-пт. 9.00-13.00

6 месяцаў

Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00
у дзень падачы Заказ дакументаў бестэрмінова
заявы
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00
16.00

-

ЖЫЛЛЁВЫЯ ПРАВААДНОСІНЫ
Найменне
адміністрацыйнай
працэдуры

Падраздзяленне
БДАМ, у якое
грамадзянін
павінен
звярнуцца

Дакументы і (або)
звесткі, якія
прадстаўляюцца
грамадзянінам для
ажыццяўлення
адміністрацыйнай
працэдуры

Памер платы,
якая спаганяецца
пры
ажыццяўленні
адміністрацыйнай
працэдуры

Максімальны
тэрмін
ажыццяўлення
адміністрацыйнай
працэдуры

Жыллёвая камісія
тэл. 393 58 27

заяву

бясплатна

1 месяц з
падачы заявы

Час замовы
(выдачы)
дакументаў,

Тэрмін дзеяння
даведкі, іншага
дакумента, які
выдаецца пры
ажыццяўленні
адміністрацыйнай
працэдуры

6.1. прыняцце
рашэння:
6.1.1. аб
пастаноўцы на
ўлік (аднаўленні
на ўліку)

пашпарты ці іншыя
дакументы, якія сведчаць

дня Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача

бестэрмінова

грамадзян, якія
маюць патрэбу ў
паляпшэнні
жыллёвых умоў

асобу ўсіх паўналетніх
грамадзян, пасведчання
аб нараджэнні
непаўналетніх дзяцей,
прымаемых на ўлік
маючых патрэбу ў
паляпшэнні жыллёвых
умоў і (або) якія
складаліся на такім уліку

дакументаў
Пн.-пт. 14.00
16.00

-

дакументы, якія
пацвярджаюць права на
пазачарговае або
першачарговае
прадастаўленне жылога
памяшкання, - у выпадку
наяўнасці такога права
звесткі аб даходзе і
маёмасці кожнага члена
сям'і - у выпадку
пастаноўкі на ўлік
(аднаўлення на ўліку)
грамадзян, якія маюць
права на атрыманне
жылога памяшкання
сацыяльнага карыстання
ў залежнасці ад іх даходу
і маёмасці
6.1.2. аб унясенні Жыллёвая камісія
змяненняў у склад тэл. 393 58 27
сям'і, з якім
грамадзянін

заяву
пашпарты ці іншыя
дакументы, якія сведчаць
асобу ўсіх паўналетніх

бясплатна

1 месяц з
падачы заявы

дня Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў

бестэрмінова

складаецца на
ўліку маючых
патрэбу ў
паляпшэнні
жыллёвых умоў (у
выпадку
павелічэння
складу сям'і)

Пн.-пт.
16.00

грамадзян, пасведчання
аб нараджэнні
непаўналетніх дзяцей,
прымаемых на ўлік
маючых патрэбу ў
паляпшэнні жыллёвых
умоў і (або) якія
складаліся на такім уліку

14.00

-

дакументы, якія
пацвярджаюць права на
пазачарговае або
першачарговае
прадастаўленне жылога
памяшкання, - у выпадку
наяўнасці такога права

6.1.3. аб унясенні Жыллёвая камісія
змяненняў у склад тэл. 393 58 27
сям'і, з якім
грамадзянін
складаецца на
ўліку маючых
патрэбу ў
паляпшэнні

звесткі аб даходзе і
маёмасці кожнага члена
сям'і
у
выпадку
пастаноўкі
на
ўлік
(аднаўлення на ўліку)
грамадзян, якія маюць
права
на
атрыманне
жылога
памяшкання
сацыяльнага карыстання
ў залежнасці ад іх даходу
і маёмасці
заяву
бясплатна
пашпарты ці іншыя
дакументы, якія сведчаць
асобу ўсіх паўналетніх
грамадзян

15 дзён са дня
падачы заявы

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00
16.00

-

бестэрмінова

жыллёвых умоў (у
выпадку
змяншэння складу
сям'і)
6.1.4. аб
уключэнні ў
асобныя спісы
ўліку маючых
патрэбу ў
паляпшэнні
жыллёвых умоў

Жыллёвая камісія
тэл. 393 58 27

заяву
пашпарты ці іншыя
дакументы, якія сведчаць
асобу ўсіх паўналетніх
грамадзян, пасведчання
аб нараджэнні
непаўналетніх дзяцей,
прымаемых на ўлік
маючых патрэбу ў
паляпшэнні жыллёвых
умоў і (або) якія
складаліся на такім уліку
дакументы, якія
пацвярджаюць права на
пазачарговае або
першачарговае
прадастаўленне жылога
памяшкання, - у выпадку
наяўнасці такога права
звесткі аб даходзе і
маёмасці кожнага члена
сям'і
у
выпадку
пастаноўкі
на
ўлік
(аднаўлення на ўліку)
грамадзян, якія маюць
права
на
атрыманне
жылога
памяшкання
сацыяльнага карыстання

бясплатна

15 дзён са дня
падачы заявы

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00
16.00

-

бестэрмінова

6.1.5. аб падзеле
(аб'яднанні) чарзе

Жыллёвая камісія
тэл. 393 58 27

ў залежнасці ад іх даходу
і маёмасці
заяву
бясплатна
пашпарты ці іншыя
дакументы, якія сведчаць
асобу ўсіх паўналетніх
грамадзян, пасведчання
аб нараджэнні
непаўналетніх дзяцей,
прымаемых на ўлік
маючых патрэбу ў
паляпшэнні жыллёвых
умоў і (або) якія
складаліся на такім уліку

1 месяц з дня
падачы заявы

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00
16.00

бестэрмінова

-

дакументы, якія
пацвярджаюць права на
пазачарговае або
першачарговае
прадастаўленне жылога
памяшкання, - у выпадку
наяўнасці такога права

6.1.6. аб зняцці

Жыллёвая камісія

звесткі аб даходзе і
маёмасці кожнага члена
сям'і
у
выпадку
пастаноўкі
на
ўлік
(аднаўлення на ўліку)
грамадзян, якія маюць
права
на
атрыманне
жылога
памяшкання
сацыяльнага карыстання
ў залежнасці ад іх даходу
і маёмасці
заяву
бясплатна

1 месяц з дня

Заказ дакументаў

бестэрмінова

грамадзян з уліку тэл. 393 58 27
маючых патрэбу ў
паляпшэнні
жыллёвых умоў

6.1.7. аб
пастаноўцы на
ўлік навучэнцаў,
якія жадаюць
атрымаць жылое
памяшканне ў
інтэрнаце

Аддзел
выхаваўчай
работы з
моладдзю
тэл. 366 95 82

падачы заявы

пашпарты ці іншыя
дакументы, якія сведчаць
асобу ўсіх паўналетніх
грамадзян, пасведчання
аб нараджэнні
непаўналетніх дзяцей,
прымаемых на ўлік
маючых патрэбу ў
паляпшэнні жыллёвых
умоў і (або) якія
складаліся на такім уліку
заяву
пашпарты ці іншыя
дакументы, якія сведчаць
асобу ўсіх паўналетніх
грамадзян, пасведчання
аб нараджэнні
непаўналетніх дзяцей
(для замежных грамадзян
і асоб без грамадзянства,
якім прадастаўлены
статус бежанца ў
Рэспубліцы Беларусь, пры наяўнасці такога
пасведчання), якія
прымаюцца на ўлік
грамадзян, якія жадаюць
атрымаць жылое
памяшканне ў інтэрнаце
дакументы, якія
пацвярджаюць права на

Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00
16.00

бясплатна

1 месяц з дня
падачы заявы

-

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00
16.00

-

бестэрмінова

пазачарговае або
першачарговае
атрыманне жылога
памяшкання ў інтэрнаце,
- у выпадку наяўнасці
такога права
6.1.8. аб змяненні
дагавора найму
жылога
памяшкання
дзяржаўнага
жыллёвага фонду:
6.1.8.1. па
патрабаванні
наймальнікаў,
якія
аб'ядноўваюцца ў
адну сям'ю

Жыллёвая камісія
тэл. 393 58 27
Аддзел
выхаваўчай
работы з
моладдзю
тэл. 366 95 82

заявы наймальнікаў, якія
аб'ядноўваюцца ў адну
сям'ю
пашпарт або іншы
дакумент, які сведчыць
асобу
пісьмовую згоду
паўналетніх членаў сям'і,
сумесна пражываюць з
наймальнікамі,
объединяющимися у
адну сям'ю
дакументы, якія
пацвярджаюць ступень
сваяцтва (пасведчанне аб
заключэнні шлюбу,
пасведчанне аб
нараджэнні)

бясплатна

15 дзён са дня
падачы заявы, а ў
выпадку запыту
дакументаў і (або)
звестак ад іншых
дзяржаўных
органаў, іншых
арганізацый - 1
месяц

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00
16.00

-

6 месяцаў

, дакумент, які
пацвярджае змяненне
прозвішча ці іншых
дадзеных грамадзяніна, у выпадку іх змены
6.1.8.2. з
прычыны
прызнання
наймальнікам
іншага члена сям'і

Жыллёвая камісія
тэл. 393 58 27
Аддзел
выхаваўчай
работы з
моладдзю
тэл. 366 95 82

заяву паўналетняга члена
сям'і наймальніка

бясплатна

пашпарт або іншы
дакумент, які сведчыць
асобу
пісьмовую згоду
наймальніка альбо
пасведчанне аб яго
смерці або копія рашэння
суда аб прызнанні
наймальніка страціўшым
права валодання і
карыстання жылым
памяшканнем, а таксама
пісьмовую згоду
паўналетніх членаў сям'і
наймальніка, якія
пражываюць сумесна з ім

15 дзён са дня
падачы заявы, а ў
выпадку запыту
дакументаў і (або)
звестак ад іншых
дзяржаўных
органаў, іншых
арганізацый - 1
месяц

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00

15 дзён са дня

Заказ дакументаў

Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00
16.00

6 месяцаў

-

дакумент, які пацвярджае
змяненне прозвішча ці
іншых дадзеных
грамадзяніна, - у выпадку
іх змены
6.1.8.3. па

Жыллёвая камісія

заяву паўналетняга члена

бясплатна

6 месяцаў

патрабаванні
члена сям'і
наймальніка

тэл. 393 58 27

сям'і наймальніка
пашпарт або іншы
дакумент, які сведчыць
асобу
пісьмовую згоду якія
пражываюць сумесна з ім
іншых паўналетніх
членаў сям'і наймальніка

падачы заявы, а ў
выпадку запыту
дакументаў і (або)
звестак ад іншых
дзяржаўных
органаў, іншых
арганізацый - 1
месяц

Пн.-пт. 9.00-13.00

1 месяц з дня
падачы заявы

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00

Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00
16.00

-

дакумент, які пацвярджае
якая прыходзіцца на яго
долю агульную плошчу
жылога памяшкання,
альбо пагадненне аб
парадку карыстання
жылым памяшканнем
дакумент, які пацвярджае
змяненне прозвішча ці
іншых дадзеных
грамадзяніна, - у выпадку
іх змены
6.1.9. аб
прадастаўленні
жылога
памяшкання
камерцыйнага
выкарыстання
дзяржаўнага
жыллёвага фонду

Жыллёвая камісія
тэл. 393 58 27

6.1.10. аб

Жыллёвая камісія

заяву

бясплатна

пашпарт або іншы
дакумент, які сведчыць
асобу

заяву

Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00
16.00

бясплатна

15 дзён са дня

Заказ дакументаў

бестэрмінова

-

бестэрмінова

прадастаўленні
тэл. 393 58 27
вызвалілася жылы
пакой
дзяржаўнага
жыллёвага фонду

6.1.11. аб
прадастаўленні
жылога
памяшкання
дзяржаўнага
жыллёвага фонду
меншага памеру
наўзамен
займанага

Жыллёвая камісія
тэл. 393 58 27

пашпарт або іншы
дакумент, які сведчыць
асобу

заяву, падпісаную
паўналетнімі членамі
сям'і наймальніка, а
таксама іншымі
грамадзянамі, за якімі ў
адпаведнасці з
заканадаўствам
захоўваецца роўнае з
наймальнікам права
валодання і карыстання
жылым памяшканнем
пашпарты ці іншыя
дакументы, якія сведчаць
асобу наймальніка і
паўналетніх членаў яго
сям'і, а таксама іншых
грамадзян, за якімі ў
адпаведнасці з
заканадаўствам
захоўваецца роўнае з
наймальнікам права
валодання і карыстання
жылым памяшканнем
пасведчання аб

бясплатна

падачы заявы, а ў
выпадку запыту
дакументаў і (або)
звестак ад іншых
дзяржаўных
органаў, іншых
арганізацый - 1
месяц

Пн.-пт. 9.00-13.00

1 месяц з дня
падачы заявы

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00

Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00
16.00

Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00
16.00

-

-

бестэрмінова

нараджэнні
непаўналетніх дзяцей для асоб, якія маюць
непаўналетніх дзяцей
6.2. выдача
даведкі:
6.2.1. аб стане на
ўліку маючых
патрэбу ў
паляпшэнні
жыллёвых умоў

Жыллёвая камісія
тэл. 393 58 27

6.2.2. аб месцы
жыхарства і
складзе сям'і

Пашпартыст
Тэл. 366 95 29

6.2.3. аб месцы
жыхарства

Пашпартыст
Тэл. 366 95 29

6.2.4. аб разліках
(запазычанасці)
па плаце за
карыстанне
жылым
памяшканнем

Бухгалтэрыя
тэл. 366 98 29

пашпарт або іншы
дакумент, які сведчыць
асобу

бясплатна

пашпарт або іншы
дакумент, які сведчыць
асобу

бясплатна

пашпарт або іншы
дакумент, які сведчыць
асобу

бясплатна

пашпарт або іншы
дакумент, які сведчыць
асобу

бясплатна

у дзень звароту

у дзень звароту

у дзень звароту

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00

6 месяцаў

Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00
Заказ дакументаў 6 месяцаў
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00
Заказ дакументаў 6 месяцаў
Пн.-пт. 9.00-13.00

Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00
3 працоўныя дні з Заказ дакументаў бестэрмінова
дня звароту
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00
16.00

-

6.2.5. аб
Жыллёвая камісія
накіраванні
тэл. 393 58 27
грамадзян, якія
стаяць на ўліку
маючых патрэбу ў
паляпшэнні
жыллёвых умоў і
маюць права на
атрыманне
льготных
крэдытаў на
будаўніцтва
(рэканструкцыю)
або набыццё
жылых
памяшканняў, для
заключэння
дагавораў купліпродажу жылых
памяшканняў,
будаўніцтва якіх
ажыццяўлялася па
дзяржаўнаму
заказу

заяву

6.2.6. аб
прадастаўленні
аднаразовай
субсідыі на
будаўніцтва
(рэканструкцыю)
або набыццё
жылога
памяшкання

заяву

Жыллёвая камісія
тэл. 393 58 27

бясплатна

дакументы, якія
пацвярджаюць наяўнасць
права (пазачарговага
права) на атрыманне
льготнага крэдыту на
будаўніцтва
(рэканструкцыю) або
набыццё жылых
памяшканняў

пашпарт або іншы
дакумент, які сведчыць
асобу,
звесткі аб даходзе і
маёмасці грамадзяніна і
членаў яго сям'і

10 рабочых дзён
пасля прыёмкі
жылога дома ў
эксплуатацыю - у
выпадку падачы
заявы да прыёмкі
жылога дома ў
эксплуатацыю

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00
16.00

1 месяц

-

15 рабочых дзён з
дня падачы заявы
- у выпадку
падачы заявы
пасля прыёмкі
жылога дома ў
эксплуатацыю

бясплатна

1 месяц з дня
падачы заявы

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00
16.00

ў выпадку
прадастаўлення
аднаразовай
субсідыі на
будаўніцтва
- (рэканструкцыю)
жылога
памяшкання - на
працягу тэрміну

папярэдні дагавор
набыцця жылога
памяшкання, - у выпадку
набыцця жылога
памяшкання, за
выключэннем жылога
памяшкання, будаўніцтва
якога ажыццяўлялася па
дзяржаўным заказе
пасведчанне
(пасведчанне) аб
дзяржаўнай рэгістрацыі
зямельнага ўчастка або
дзяржаўны акт на права
ўласнасці на зямлю або
на права пажыццёвага
спадчыннага валодання
зямлёй - у выпадку
будаўніцтва
(рэканструкцыі)
аднакватэрнага,
блакаванага жылога дома
засведчаныя натарыяльна
абавязацельства аб
неоформлении ва
ўласнасць займаемага па
дагавору найму жылога
памяшкання з наступным
яго вызваленнем - у
выпадку наяўнасці такога
памяшкання

будаўніцтва
(рэканструкцыі),
абумоўленага ў
дагаворы, які
прадугледжвае
будаўніцтва
(рэканструкцыю)
жылога
памяшкання, але
не больш за 3
гадоў з дня
пералічэння на
спецыяльны
рахунак
"Субсідыя"
ў выпадку
прадастаўлення
аднаразовай
субсідыі на
набыццё жылога
памяшкання, за
выключэннем
жылога
памяшкання,
будаўніцтва якога
ажыццяўлялася па
дзяржаўным
заказе, - 6 месяцаў
у выпадку
прадастаўлення
аднаразовай
субсідыі на
набыццё жылога

копія зарэгістраванага ва
ўстаноўленым парадку
дамовы куплі-продажу
жылога памяшкання, - у
выпадку набыцця жылога
памяшкання, будаўніцтва
якога ажыццяўлялася па
дзяржаўным заказе
даведка аб
прадастаўленні
(непрадастаўленні)
ільготных крэдытаў па
крэдытных дагаворах,
заключаных пасля 1
студзеня 2004 г. альбо
заключаных да названай
даты, па якім крэдытныя
абавязацельствы на
гэтую дату не былі
спыненыя, або ў
пагашэнне ў поўным
аб'ёме запазычанасці па
гэтых крэдытных
дагаворах да наступлення
тэрміну пагашэння
запазычанасці па
льготных крэдытах і
выплаты працэнтаў за
карыстанне імі - у
выпадку прадастаўлення
аднаразовай субсідыі
грамадзянам, з якімі

памяшкання,
будаўніцтва якога
ажыццяўлялася па
дзяржаўным
заказе, - да
наступлення
тэрміну поўнага
вяртання
(пагашэння)
льготнага крэдыту
па дзяржаўнаму
заказу

заключаліся такія
крэдытныя дагаворы
дакумент, які пацвярджае
факт скасавання дагавора
стварэння аб'екта
долевага будаўніцтва, у
тым ліку ў сувязі з
адмовай адной з бакоў ад
выканання такога
дагавора, выхаду або
выключэння з членаў
арганізацыі
забудоўшчыкаў,
скасавання дагавора
куплі-продажу жылога
памяшкання, канфіскацыі
зямельнага ўчастка, - у
выпадку неабходнасці
пацвярджэння ўказаных
фактаў

ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА
Найменне
адміністрацыйнай
працэдуры

Падраздзяленне
БДАМ, у якое
грамадзянін
павінен
звярнуцца

7.1. Выдача
выпіскі (копіі) з

Аддзел кадраў
тэл. 366 95 29

Дакументы і (або)
звесткі, якія
прадстаўляюцца
грамадзянінам для
ажыццяўлення
адміністрацыйнай
працэдуры
-

Памер платы,
якая спаганяецца
пры
ажыццяўленні
адміністрацыйнай
працэдуры

Максімальны
тэрмін
ажыццяўлення
адміністрацыйнай
працэдуры

Час замовы
(выдачы)
дакументаў,

бясплатна

5 дзён са дня
звароту

Заказ дакументаў
Пн.-пт. 9.00-13.00

Тэрмін дзеяння
даведкі, іншага
дакумента, які
выдаецца пры
ажыццяўленні
адміністрацыйнай
працэдуры
бестэрмінова

працоўнай кніжкі

7.2. Выдача
даведкі аб месцы
працы, службы і
займаемай пасады

Аддзел кадраў
тэл. 366 95 29

7.3. Выдача
даведкі аб
перыядзе працы

Архіў
тэл. 366 95 80

7.4. Выдача
даведкі аб памеры
заработнай платы

Бухгалтэрыя
тэл. 366 93 17

7.5. Прызначэнне
дапамогі па
цяжарнасці і
родах

Бухгалтэрыя
тэл. 366 93 17

-

-

-

пашпарт або іншы
дакумент, які сведчыць
асобу
лісток непрацаздольнасці
даведка аб памеры
заработнай платы - у
выпадку, калі перыяд, за
які вызначаецца

бясплатна

бясплатна

бясплатна

бясплатна

5 дзён са дня
звароту

Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00
Заказ дакументаў бестэрмінова
Пн.-пт. 9.00-13.00

5 дзён са дня
звароту

Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00
Заказ дакументаў бестэрмінова
Пн.-пт. 9.00-13.00

5 дзён са дня
звароту

Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00
Заказ дакументаў бестэрмінова
Пн.-пт. 9.00-13.00

Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00
10 дзён з дня
Заказ дакументаў на тэрмін,
звароту, а ў
Пн.-пт. 9.00-13.00 пазначаны ў
выпадку запыту
лістку
Выдача
альбо
непрацаздольнасці
дакументаў
прадстаўлення
дакументаў і (або) Пн.-пт. 14.00 звестак ад іншых 16.00
дзяржаўных
органаў, іншых
арганізацый і

сярэднядзённы заробак
для назначэння дапамогі,
складаецца з перыядаў
работы ў розных
наймальнікаў

7.6. Прызначэнне Бухгалтэрыя
дапамогі ў сувязі з тэл. 366 93 17
нараджэннем
дзіцяці

заяву
пашпарт або іншы
дакумент, які сведчыць
асобу
даведка аб нараджэнні
дзіцяці - у выпадку, калі
дзіця нарадзілася ў
Рэспубліцы Беларусь
пасведчанне аб
нараджэнні дзіцяці - у
выпадку, калі дзіця
нарадзілася за межамі
Рэспублікі Беларусь
пасведчання аб
нараджэнні, смерці
дзяцей, у тым ліку старэй
18 гадоў
(прадстаўляюцца на ўсіх
дзяцей)
копія рашэння суда аб
усынаўленні

(або) атрымання
дадатковай
інфармацыі,
неабходнай для
назначэння
дапамогі, - 1
месяц
бясплатна

10 дзён з дня
падачы заявы, а ў
выпадку запыту
дакументаў і (або)
звестак ад іншых
дзяржаўных
органаў, іншых
арганізацый - 1
месяц

Заказ дакументаў адначасова
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

(удачарэнні) (далей усынаўленне) - для
сем'яў, ўсынавілі
(удочеривших) (далей усыновившие) дзяцей
выпіскі (копіі) з
працоўных кніжак
бацькоў (усынавіцеляў
(удочерителей) (далей усынавіцелі), апекуноў)
ці іншыя дакументы, якія
пацвярджаюць іх
занятасць, - у выпадку
неабходнасці вызначэння
месца прызначэння
дапамогі
копія рашэння суда аб
скасаванні шлюбу альбо
пасведчанне аб
скасаванні шлюбу ці
іншы дакумент, які
пацвярджае катэгорыю
няпоўнай сям'і, - для
няпоўных сем'яў
копія рашэння мясцовага
выканаўчага і
распарадчага органа аб
устанаўленні апекі
(папячыцельства) - для
асоб, прызначаных
апекунамі

(папячыцелямі) дзіцяці
пасведчанне аб
заключэнні шлюбу - у
выпадку, калі заяўнік
складаецца ў шлюбе
7.7. Прызначэнне
дапамогі
жанчынам, якія
сталі на ўлік у
дзяржаўных
арганізацыях
аховы здароўя да
12-тыднёвага
тэрміну
цяжарнасці

Бухгалтэрыя
тэл. 366 93 17

заяву
пашпарт або іншы
дакумент, які сведчыць
асобу
заключэнне медычнакансультацыйнай камісіі
выпіскі (копіі) з
працоўных кніжак
заяўніка і жонка заяўніка
або іншыя дакументы,
якія пацвярджаюць іх
занятасць, - у выпадку
неабходнасці вызначэння
месца прызначэння
дапамогі
копія рашэння суда аб
скасаванні шлюбу альбо
пасведчанне аб
скасаванні шлюбу ці
іншы дакумент, які
пацвярджае катэгорыю
няпоўнай сям'і, - для

бясплатна

10 дзён з дня
падачы заявы, а ў
выпадку запыту
дакументаў і (або)
звестак ад іншых
дзяржаўных
органаў, іншых
арганізацый - 1
месяц

Заказ дакументаў адначасова
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

няпоўных сем'яў
пасведчанне аб
заключэнні шлюбу - у
выпадку, калі заяўнік
складаецца ў шлюбе
7.8. Прызначэнне
дапамогі па
догляду за дзіцем
ва ўзросце да 3
гадоў

Бухгалтэрыя
тэл. 366 93 17

заяву
пашпарт або іншы
дакумент, які сведчыць
асобу
пасведчання аб
нараджэнні дзяцей (пры
выхаванні ў сям'і дваіх і
больш непаўналетніх
дзяцей - не менш за два
сведчанняў аб
нараджэнні) (для
замежных грамадзян і
асоб без грамадзянства,
якім прадастаўлены
статус бежанца ў
Рэспубліцы Беларусь, пры наяўнасці такіх
сведчанняў)
копія рашэння суда аб
усынаўленні
(удачарэнні) (далей усынаўленне) - для
сем'яў, якія ўсынавілі
(удочеривших) (далей -

бясплатна

10 дзён з дня
падачы заявы, а ў
выпадку запыту
дакументаў і (або)
звестак ад іншых
дзяржаўных
органаў, іншых
арганізацый - 1
месяц

Заказ дакументаў па дзень
Пн.-пт. 9.00-13.00 дасягнення дзіцем
узросту 3 гадоў
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

усыновившие) дзяцей
копія рашэння мясцовага
выканаўчага і
распарадчага органа аб
устанаўленні апекі
(папячыцельства) - для
асоб, прызначаных
апекунамі
(папячыцелямі) дзіцяці
пасведчанне інваліда
альбо заключэнне
медыка-рэабілітацыйнай
экспертнай камісіі - для
дзіцяці-інваліда ва
ўзросце да 3 гадоў
пасведчанне пацярпелага
ад катастрофы на
Чарнобыльскай АЭС,
іншых радыяцыйных
аварый - для грамадзян,
якія пастаянна
(пераважна) пражываюць
на тэрыторыі, якая
падверглася
радыеактыўнаму
забруджванню ў зоне
наступнага адсялення
або ў зоне з правам на
адсяленне
пасведчанне аб

заключэнні шлюбу - у
выпадку, калі заяўнік
складаецца ў шлюбе
копія рашэння суда аб
скасаванні шлюбу альбо
пасведчанне аб
скасаванні шлюбу ці
іншы дакумент, які
пацвярджае катэгорыю
няпоўнай сям'і, - для
няпоўных сем'яў
даведка аб перыядзе, за
які выплачана дапамога
па цяжарнасці і родах
выпіскі (копіі) з
працоўных кніжак
бацькоў (усынавіцеляў,
апекуноў) ці іншыя
дакументы, якія
пацвярджаюць іх
занятасць, - у выпадку
неабходнасці вызначэння
месца прызначэння
дапамогі
даведка аб тым, што
грамадзянін з'яўляецца
навучэнцам
даведка аб выхадзе на
працу, службу да

заканчэння водпуску па
догляду за дзіцем ва
ўзросце да 3 гадоў і
спыненні выплаты
дапамогі - пры
афармленні водпуску па
догляду за дзіцем да
дасягнення ім узросту 3
гадоў іншым членам
сям'і або сваяком дзіцяці
даведка аб памеры
дапамогі на дзяцей і
перыядзе яго выплаты - у
выпадку змены месца
выплаты дапамогі
7.9. Прызначэнне Бухгалтэрыя
дапамогі сем'ям на тэл. 366 93 17
дзяцей ва ўзросце
ад 3 да 18 гадоў у
перыяд выхавання
дзіцяці ва ўзросце
да 3 гадоў

заяву
пашпарт або іншы
дакумент, які сведчыць
асобу
два пасведчанні аб
нараджэнні: адно на
дзіця ва ўзросце да 3
гадоў і адно на дзіця ва
ўзросце ад 3 да 18 гадоў
(для замежных грамадзян
і асоб без грамадзянства,
якім прадастаўлены
статус бежанца ў
Рэспубліцы Беларусь, пры наяўнасці такіх

бясплатна

10 дзён з дня
падачы заявы, а ў
выпадку запыту
дакументаў і (або)
звестак ад іншых
дзяржаўных
органаў, іншых
арганізацый - 1
месяц

Заказ дакументаў на тэрмін да даты
Пн.-пт. 9.00-13.00 наступлення
абставін, што
Выдача
цягнуць спыненне
дакументаў
выплаты дапамогі
Пн.-пт. 14.00 16.00

сведчанняў)
даведка аб тым, што
грамадзянін з'яўляецца
навучэнцам, прадстаўляецца на
дзіцяці ва ўзросце ад 3 да
18 гадоў, навучаецца ва
ўстанове адукацыі (у тым
ліку дашкольнай)
копія рашэння суда аб
усынаўленні - для сем'яў,
якія ўсынавілі дзяцей
копія рашэння мясцовага
выканаўчага і
распарадчага органа аб
устанаўленні апекі
(папячыцельства) - для
асоб, прызначаных
апекунамі
(папячыцелямі) дзіцяці
пасведчанне аб
заключэнні шлюбу - у
выпадку, калі заяўнік
складаецца ў шлюбе
копія рашэння суда аб
скасаванні шлюбу альбо
пасведчанне аб
скасаванні шлюбу ці
іншы дакумент, які

пацвярджае катэгорыю
няпоўнай сям'і, - для
няпоўных сем'яў
даведка аб перыядзе, за
які выплачана дапамога
па цяжарнасці і родах, для асоб, якім дапамога
па догляду за дзіцем ва
ўзросце да 3 гадоў
прызначаецца з дня,
наступнага за днём
заканчэння перыяду
вызвалення ад працы
(службы), вучобы,
устаноўленага лістком
непрацаздольнасці па
цяжарнасці і родах
выпіскі (копіі) з
працоўных кніжак
бацькоў (усынавіцеляў,
апекуноў (папячыцеляў)
ці іншыя дакументы, якія
пацвярджаюць іх
занятасць, - у выпадку
неабходнасці вызначэння
месца прызначэння
дапамогі
даведка аб памеры
дапамогі на дзяцей і
перыядзе яго выплаты - у
выпадку змены месца
выплаты дапамогі або

прызначэння дапамогі па
догляду за дзіцем ва
ўзросце да 3 гадоў
іншаму сваяку або члену
сям'і дзіцяці (дзяцей),
якія знаходзяцца ў
адпачынку па догляду за
дзіцем да дасягнення ім
ўзросту 3 гадоў і якія не
з'яўляюцца дзіцяці
(дзецям) маці (мачахай)
або бацькам (айчымам)
7.10. Прызначэнне Бухгалтэрыя
дапамогі на
тэл. 366 93 17
дзяцей старэйшых
за 3 гады з
асобных
катэгорый сем'яў

заяву
пашпарт або іншы
дакумент,
удостоверящий асобу
пасведчання аб
нараджэнні
непаўналетніх дзяцей
(падаюцца на ўсіх
дзяцей) (для замежных
грамадзян і асоб без
грамадзянства, якім
прадастаўлены статус
бежанца ў Рэспубліцы
Беларусь, - пры
наяўнасці такіх
сведчанняў)
копія рашэння суда аб
усынаўленні - для сем'яў,

бясплатна

10 дзён з дня
падачы заявы, а ў
выпадку запыту
дакументаў і (або)
звестак ад іншых
дзяржаўных
органаў, іншых
арганізацый - 1
месяц

Заказ дакументаў па 30 чэрвеня або
Пн.-пт. 9.00-13.00 па 31 снежня
каляндарнага
Выдача
года, у якім
дакументаў
прызначана
Пн.-пт. 14.00 дапамога, або па
16.00
дзень дасягнення
дзіцем 16-, 18гадовага ўзросту

якія ўсынавілі дзяцей
копія рашэння мясцовага
выканаўчага і
распарадчага органа аб
устанаўленні апекі
(папячыцельства) - для
асоб, прызначаных
апекунамі
(папячыцелямі) дзіцяці
пасведчанне інваліда
альбо заключэнне
медыка-рэабілітацыйнай
экспертнай камісіі аб
устанаўленні
інваліднасці - для
дзіцяці-інваліда ва
ўзросце да 18 гадоў
пасведчанне інваліда для маці (мачахі), бацькі
(айчыма), усынавіцеля,
апекуна (папячыцеля),
якія з'яўляюцца
інвалідамі
даведка аб прызыве на
тэрміновую ваенную
службу - для сем'яў
ваеннаслужачых, якія
праходзяць тэрміновую
ваенную службу

даведка аб накіраванні на
альтэрнатыўную службу
- для сем'яў грамадзян,
якія праходзяць
альтэрнатыўную службу
пасведчанне аб
заключэнні шлюбу - у
выпадку, калі заяўнік
складаецца ў шлюбе
копія рашэння суда аб
скасаванні шлюбу альбо
пасведчанне аб
скасаванні шлюбу ці
іншы дакумент, які
пацвярджае катэгорыю
няпоўнай сям'і, - для
няпоўных сем'яў
копія рашэння суда аб
устанаўленні
бацькоўства - для сем'яў
ваеннаслужачых, якія
праходзяць тэрміновую
ваенную службу, сем'яў,
грамадзян, якія
праходзяць
альтэрнатыўную службу
даведка аб тым, што
грамадзянін з'яўляецца
навучэнцам
(прадстаўляецца на ўсіх

дзяцей, на дзяцей,
старэйшых за 14 гадоў
прадстаўляецца на дату
вызначэння права на
дапамогу і на пачатак
навучальнага года)
выпіскі (копіі) з
працоўных кніжак
бацькоў (усынавіцеляў,
апекуноў (папячыцеляў)
ці іншыя дакументы, якія
пацвярджаюць іх
занятасць
звесткі аб атрыманых
даходах за 6 месяцаў
года, які папярэднічае
году звароту, - для
працаздольнага бацькі
(айчыма) у поўнай сям'і,
аднаго з бацькоў у
няпоўнай сям'і,
усынавіцеля, апекуна
(папячыцеля)
даведка аб памеры
дапамогі на дзяцей і
перыядзе яго выплаты - у
выпадку змены месца
выплаты дапамогі
7.11. Прызначэнне Бухгалтэрыя
дапамогі па
тэл. 366 93 17

Лісток
непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзён з дня
падачы заявы, а ў

Заказ дакументаў на тэрмін,
Пн.-пт. 9.00-13.00 пазначаны ў

часовай
непрацаздольнасці
па догляду за
хворым дзіцем ва
ўзросце да 14
гадоў (дзіцяціінваліда ва
ўзросце да 18
гадоў)

выпадку запыту
дакументаў і (або)
звестак ад іншых
дзяржаўных
органаў, іншых
арганізацый - 1
месяц

Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

лістку
непрацаздольнасці

7.12. Прызначэнне Бухгалтэрыя
дапамогі па
часовай
непрацаздольнасці
па догляду за
дзіцем ва ўзросце
да 3 гадоў і
дзіцем-інвалідам
ва ўзросце да 18
гадоў у выпадку
хваробы маці
альбо іншай
асобы, якая
фактычна
ажыццяўляе
догляд за дзіцем

Лісток
непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзён з дня
падачы заявы, а ў
выпадку запыту
дакументаў і (або)
звестак ад іншых
дзяржаўных
органаў, іншых
арганізацый - 1
месяц

Заказ дакументаў на тэрмін,
Пн.-пт. 9.00-13.00 пазначаны ў
лістку
Выдача
непрацаздольнасці
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

7.13. Прызначэнне Бухгалтэрыя
дапамогі па
тэл. 366 93 17
часовай
непрацаздольнасці
па догляду за
дзіцём-інвалідам
ва ўзросце да 18

лісток непрацаздольнасці бясплатна

10 дзён з дня
падачы заявы, а ў
выпадку запыту
дакументаў і (або)
звестак ад іншых
дзяржаўных
органаў, іншых

Заказ дакументаў на тэрмін,
Пн.-пт. 9.00-13.00 паказаны ў лістку
непрацаздольнасці
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

гадоў у выпадку
яго санаторнакурортнага
лячэння,
медыцынскай
рэабілітацыі
7.14. Выдача
даведкі аб памеры
дапамогі на
дзяцей і перыядзе
яго выплаты

арганізацый - 1
месяц

Бухгалтэрыя
тэл. 366 93 17

пашпарт або іншы
дакумент, які сведчыць
асобу

бясплатна

7.15. Выдача
Бухгалтэрыя
даведкі аб выхадзе тэл. 366 93 17
на працу, службу
да заканчэння
водпуску па
догляду за дзіцем
ва ўзросце да 3
гадоў і спыненні
выплаты дапамогі

-

бясплатна

7.16. Выдача
даведкі аб
ўтрыманні
аліментаў і іх
памеры

Бухгалтэрыя
тэл. 366 93 17

пашпарт або іншы
дакумент, які сведчыць
асобу

бясплатна

7.17. Выдача
даведкі аб
незабяспечанасці

Бухгалтэрыя
тэл. 366 93 17

-

бясплатна

5 дзён са дня
звароту

Заказ дакументаў бестэрмінова
Пн.-пт. 9.00-13.00

5 дзён са дня
звароту

Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00
Заказ дакументаў бестэрмінова
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

5 дзён са дня
звароту

Заказ дакументаў бестэрмінова
Пн.-пт. 9.00-13.00

5 дзён са дня
звароту

Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00
Заказ дакументаў бестэрмінова
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача

дзіцяці ў бягучым
годзе пуцёўкай за
кошт сродкаў
дзяржаўнага
сацыяльнага
страхавання ў
лагер з
кругласутачным
знаходжаннем

дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

7.18. Выдача
даведкі аб
знаходжанні ў
адпачынку па
догляду за дзіцем
да дасягнення ім
узросту 3 гадоў

Бухгалтэрыя
тэл. 366 93 17

7.19. Выдача
даведкі аб
перыядзе, за які
выплачана
дапамога па
цяжарнасці і
родах

Бухгалтэрыя
тэл. 366 93 17

7.20. Выплата
дапамогі на
пахаванне

Бухгалтэрыя
тэл. 366 93 17

-

бясплатна

5 дзён са дня
звароту

Заказ дакументаў бестэрмінова
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

пашпарт або іншы
дакумент, які сведчыць
асобу

бясплатна

заяву асобы, які ўзяў на
сябе арганізацыю
пахавання памерлага
(загінуўшага)

бясплатна

пашпарт або іншы
дакумент, які сведчыць
асобу заяўніка

3 дні з дня
звароту

Заказ дакументаў бестэрмінова
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

1 працоўны дзень
з дня падачы
заявы, а ў
выпадку запыту
дакументаў і (або)
звестак ад іншых
дзяржаўных
органаў, іншых

Заказ дакументаў адначасова
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

арганізацый - 1
месяц

даведка аб смерці - у
выпадку, калі смерць
зарэгістравана ў
Рэспубліцы Беларусь
пасведчанне аб смерці - у
выпадку, калі смерць
зарэгістраваная за
межамі Рэспублікі
Беларусь
пасведчанне аб
нараджэнні (пры яго
наяўнасці) - у выпадку
смерці дзіцяці (дзяцей)
даведка аб тым, што
памерлы ва ўзросце ад 18
да 23 гадоў на дзень
смерці з'яўляўся
навучэнцам, - у выпадку
смерці асобы ва ўзросце
ад 18 да 23 гадоў
7.21. Выдача
даведкі аб
невыдзяленні
пуцёўкі на дзяцей
на санаторнакурортнае лячэнне
і аздараўленне ў
бягучым годзе

выхаваўчы
Аддзел працы з
моладдзю
тэл. 366 95 82

пашпарт або іншы
дакумент, які сведчыць
асобу

бясплатна

5 дзён са дня
звароту

Заказ дакументаў бестэрмінова
Пн.-пт. 9.00-13.00
Выдача
дакументаў
Пн.-пт. 14.00 16.00

*Прапановы па ўдасканаленні парадку ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур і працы са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб
прымаюцца па тэлефоне + 375 17 393 58 97 і электроннай пошце jurist@bdam.by

