
 

ВЫПІС з Пераліку адміністрацыйных працэдур, што 

ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі 

арганізацыямі па заявах грамадзян, зацверджаных Указам 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 г. № 200 

ПЕРАЛІК АДМІНІСТРАЦЫЙНЫХ ПРАЦЭДУР, якія ажыццяўляюцца Брэсцкім каледжам - філіялам установы адукацыі 

«Беларускі дзяржаўны універсітэт транспарту» 

 

 

Найменне адміністрацыйнай 
працэдуры 

Дзяржаўны орган (іншая 
арганізацыя), у які 

грамадзянін павінен 
звярнуцца 

Адказны за выкананне 
дадзенай працэдуры ў 

каледжы 

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

адміністрацыйнай працэдуры 

Памер платы, якая 
спаганяецца пры 

ажыццяўленні 
адміністрацыйнай 

працэдуры 

Максімальны тэрмін 
ажыццяўлення 

адміністрацыйнай 
працэдуры 

Тэрмін дзеяння 
даведкі, іншага 

дакумента 
(рашэння), якія 

выдаюцца 
(прымаюцца) пры 

ажыццяўленні 
адміністрацыйнай 

працэдуры 
1 2  3 4 5 6 

2.1. Выдача выпіскі (копіі) з 
працоўнай кніжкі 

арганізацыя па месцы 
працы, службы 

Аддзела кадраў 
(каб. 214) 

 бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова 

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

арганізацыя па месцы 
працы, службы 

Аддзела кадраў 
(каб. 214) 

 бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова 

2.3. Выдача даведкі аб 
перыядзе работы, службы 

арганізацыя па месцы 
працы, службы 

Аддзела кадраў 
(каб. 214) 

 бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова 

2.4. Выдача даведкі аб 
памеры заработнай платы 
(грашовага забеспячэння) 

арганізацыя па месцы 
працы, службы 

Бухгалтэрыя (каб. 
129) 

 бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова 

2.5. Прызначэнне дапамогі 
па цяжарнасці і родах 

арганізацыя па месцы 
працы, службы, 
вучобы, а таксама 
орган па працы, 
занятасцi i сацыяльнай 
абароне мясцовага 
выканаўчага і 
распарадчага органа, 
які ажыццяўляе 
прызначэнне дапамогі 

Камісія па 
прызначэнні 

дапамог 
Бухгалтэрыя (каб. 

129) 

пашпарт або іншы дакумент, які 
сведчыць асобу лісток 
непрацаздольнасці (даведка аб часовай 
непрацаздольнасцi) 

бясплатна не пазней за дзень 
выплаты чарговай 
заработнай платы, 
стыпендыі, дапамогі 

на тэрмін, 
пазначаны ў 
лістку 
непрацаздоль
насці 
(даведцы аб 
часовай 
непрацаздоль
насцi) 

 



 

2.6. Прызначэнне дапамогі 
ў сувязі з нараджэннем 
дзіцяці 

арганізацыя па месцы 
працы, службы, 
вучобы 

Камісія па 
прызначэнні 

дапамог 
Бухгалтэрыя (каб. 

129) 

заяву 

пашпарт або іншы дакумент, які 
сведчыць асобу даведка аб нараджэнні 
дзіцяці пасведчанне аб нараджэнні 
дзіцяці пасведчання аб нараджэнні, 
смерці дзяцей, у тым ліку старэйшыя за 
18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх 
дзяцей) копіі рашэння суда аб 
усынаўленні (удачарэнні) дзяцей выпіскі 
(копіі) з працоўных кніжак бацькоў 
(усынавiцеляў, удачарыцелю) ці іншыя 
дакументы, якія пацвярджаюць іх 
занятасць дамавая кніга (пры яе 
наяўнасці) - для грамадзян, якія 
пражываюць у аднакватэрным, 
блакіраваным жылым доме 

копію рашэння суда аб скасаванні шлюбу 
альбо пасведчання аб скасаванні шлюбу 
ці іншы дакумент, які пацвярджае 
катэгорыю няпоўнай сям'і, - для 
няпоўных 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 

единовре 

Менавіта 

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

арганізацыя па месцы 
працы, службы, 
вучобы, орган па 
працы, занятасцi i 
сацыяльнай абароне 

Камісія па 
прызначэнні 

дапамог 
Бухгалтэрыя (каб. 

129) 

заяву 

пашпарт або іншы дакумент, які 
сведчыць асобу заключэнне 
врачебноконсультационной камісіі 

бясплатна 10 дзён з дня падачы 
заявы, а ў выпадку 
запыту дакументаў 
або звестак ад інш. 
Дзярж. органаў, 
іншых арганізацый - 1 
месяц 

единовре 

Менавіта 

2.9. Прызначэнне дапамогі 
па доглядзе дзіцяці ва 
ўзросце да 3 гадоў 

арганізацыя па месцы 
працы, службы, 
вучобы, орган па 
працы, занятасцi i 
сацыяльнай абароне 

Камісія па 
прызначэнні 

дапамог 
Бухгалтэрыя (каб. 

129) 

заяву 

пашпарт або іншы дакумент, які 
сведчыць асобу пасведчанне аб 
нараджэнні дзіцяці копія рашэння суда 
аб усынаўленні выпіскі (копіі) з 
працоўных кніжак бацькоў 
(усынавiцеляў) або іншыя дакументы, 
якія пацвярджаюць іх занятасць 

дамавая кніга (пры яе наяўнасці) - для 
грамадзян, якія пражываюць у 
аднакватэрным, блакіраваным жылым 
доме 

даведка аб тым, што грамадзянін 
з'яўляецца навучэнцам або выхаванцам 
установы адукацыі копію рашэння суда 
аб скасаванні 

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

па дзень 
дасягнення 
дзіцем 
узросту 3 
гадоў 

 



 

   

шлюбу альбо пасведчання аб скасаванні 
шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае 
катэгорыю няпоўнай сям'і, - для 
няпоўных сем'яў даведка аб выхадзе на 
працу, службу, вучобу да заканчэння 
водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце 3 
гадоў і спыненні выплаты дапамогі - пры 
афармленні водпуску па догляду за 
дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў 
іншым членам сям'і 

   

2.12. Прызначэнне дапамогі 
на дзяцей старэйшых за 3 
гады 

арганізацыя па месцы 
працы, службы, 
вучобы, орган па 
працы, занятасцi i 
сацыяльнай абароне 

Камісія па 
прызначэнні 

дапамог 
Бухгалтэрыя (каб. 

129) 

заяву 

дадаткова паказваюцца адпаведныя 
звесткі даведка аб тым, што грамадзянін 
з'яўляецца навучэнцам або выхаванцам і 
ставіцца да прыходнаму кантынгенту, на 
дзяцей, якія наведваюць установы 
адукацыі (у тым ліку дашкольныя) з 
кругласутачным рэжымам знаходжання 
дзiцяцi звесткi аб атрыманых даходах (іх 
адсутнасці) кожнага члена сям'і за год 
предшествующ. году звароту 

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

па 31 снежня 
каляндарнага 
года, у якім 
прызначанае 
дапаможнік, 
альбо па дзень 
дасягнення 
дзіцем 16-, 18-
гадовага 
ўзросту 

 



 

   

пасведчанне дзіцяці- інваліда - для 
сем'яў, якія выхоўваюць дзіцяці- 
інваліда ва ўзросце да 18 гадоў даведка 
аб утрыманні аліментаў і іх памеры 

даведка аб прызыве на тэрміновую 
ваенную службу - для сем'яў 
ваеннаслужачых, якія праходзяць 
тэрміновую ваенную службу 

пасведчанне інваліда - для аднаго з 
бацькоў у няпоўнай сям'і, кот. 
устаноўлена iнвалiднасць I або II групы 
выпіскі (копіі) з працоўных кніжак 
бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці 
іншых дакументаў, якія пацвярджаюць 
іх занятасць 

   

2.13. Прызначэнне дапамогі 
па догляду за хворым 
дзіцем ва ўзросце да 14 
гадоў 

арганізацыя па месцы 
працы, службы 

Камісія па 
прызначэнні 

дапамог 
Бухгалтэрыя (каб. 

129) 

лісток непрацаздольнасці бясплатна не пазней за дзень 
выплаты чарговай 
заработнай платы 

на тэрмін, 
пазначаны ў 
лістку не- 
працаздольнас
ці 

2.14. Прызначэнне дапамогі 
па доглядзе дзіцяці ва 
ўзросце да 3 гадоў і 
ребенком- інваліда ва 
ўзросце да 18 гадоў у 
выпадку хваробы маці або 
іншай асобы, якая 
фактычна ажыццяўляе 
догляд дзіцяці 

арганізацыя па месцы 
працы, службы 

Камісія па 
прызначэнні 

дапамог 
Бухгалтэрыя (каб. 

129) 

лісток непрацаздольнасці бясплатна не пазней за дзень 
выплаты чарговай 
заработнай платы 

на тэрмін, 
пазначаны ў 
лістку не- 
працаздольнас
ці 

2.16. Прызначэнне дапамогі 
пры санаторнокурортном 
лячэнні дзіцяці-інваліда 

арганізацыя па месцы 
працы, службы 

Камісія па 
прызначэнні 

дапамог 
Бухгалтэрыя (каб. 

129) 

лісток непрацаздольнасці бясплатна не пазней за дзень 
выплаты чарговай 
заработнай платы 

на тэрмін, 
пазначаны ў 
лістку не- 
працаздольнас
ці 

2.18. Выдача даведкі аб 
памеры прызначанага 
дапамогі на дзяцей і 
перыядзе яе выплаты 

арганізацыя па месцы 
працы, службы 

Бухгалтэрыя (каб. 
129) 

пашпарт або іншы дакумент, які 
сведчыць асобу 

бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова 

2.19. Выдача даведкі аб 
выхадзе на працу, службу 
да заканчэння водпуску па 
догляду дзіцяці ва ўзросце 
да 3 гадоў і спыненні 

арганізацыя па месцы 
працы, службы або па 
месцы атрымання 
пенсіі, дапамогі 

Аддзела кадраў 
(каб. 214) 

 бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова 

 



 

выплаты дапамогі       

2.20. Выдача даведкі аб 
утрыманні аліментаў і іх 
памеры 

арганізацыя па месцы 
працы, службы 

Бухгалтэрыя (каб. 
129) 

пашпарт або іншы дакумент, які 
сведчыць асобу 

бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова 

2.24. Выдача даведкі аб 
адсутнасці забеспячэння 
дзіцяці ў бягучым годзе 
пуцёўкай за кошт сродкаў 
дзяржаўнага сацыяльнага 
страхавання ў лагер з 
кругласутачным 
знаходжаннем 

арганізацыя па месцы 
працы, службы 

Прыёмная каб. 210 
 бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова 

2.25. Выдача даведкі аб 
знаходжанні ў водпуску па 
доглядзе дзіцяці да 
дасягнення ім узросту 3 
гадоў 

арганізацыя па месцы 
працы, службы, орган 
па працы, занятасцi i 
сацыяльнай абароне, 
Фонд сацыяльнай 
абароны насельніцтва 
Міністэрства працы і 
сацыяльнай абароны 

Аддзела кадраў 
(каб. 214) 

 бясплатна 5 дзён з дня звароту бестэрмінова 

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

арганізацыя па месцы 
працы, службы 
памерлага 
(загінуўшага) або 
аднаго з бацькоў 
памерлага дзіцяці 
(дзяцей), орган, які 
прызначае і (або) якi 
выплачвае пенсію, 
дапамогу па 
беспрацоўі, мясцовы 
выканаўчы i 
распарадчы орган 

Бухгалтэрыя (каб. 
129) 

пашпарт або іншы дакумент, які 
сведчыць асобу 

бясплатна 3 дні з дня звароту бестэрмінова 

2.35. Выплата дапамогі 
(матэрыяльнай дапамогі) 
на пахаванне 

 

Бухгалтэрыя (каб. 
129) 

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

пашпарт або іншы дакумент, які 
сведчыць асобу заяўніка даведка пра 
смерць - у выпадку, калі смерць 
зарэгістраваная ў Рэспубліцы Беларусь 

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

единовре 

Менавіта 

 



 

   

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 або выхаванцам 
установы адукацыі, - у выпадку смерці 
асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў 

 

іншых арганізацый -1 
месяц 

 

6.1. Выдача дублікатаў. 
      

6.1.1. дакумента аб 
адукацыі: 

      

пасведчання аб павышэнні 
кваліфікацыі 

ўстанова адукацыі ці 
іншая арганізацыя, які 
выдаў дакумент, 
мясцовы выканаўчы i 
распарадчы орган (у 
выпадку ликв. 
заснаваны. адукацыі) 

Кіраўнік практыкі 
(каб. 225) 

заяву з указаннем прычын страты 
дакумента або прывядзення яго ў 
непрыдатнасць 

пашпарт або іншы дакумент, які 
сведчыць асобу які прыйшоў у 
непрыдатнасць дакумент - у выпадку, 
калі дакумент прыйшоў у 
непрыдатнасць дакумент, які 
пацвярджае ўнясенне платы 

0,25 базавай 
велічыні 

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

бестэрмінова 

дыплома аб сярэдняй 
спецыяльнай адукацыі 

ўстанова адукацыі ці 
іншая арганізацыя, які 
выдаў дакумент, 
мясцовы выканаўчы i 
распарадчыкам. орган 
(у выпадку ликв. 
заснаваны. адукацыі) 

Архіў (каб. 221) заяву з указаннем прычын страты 
дакумента або прывядзення яго ў 
непрыдатнасць 

пашпарт або іншы дакумент, які 
сведчыць асобу які прыйшоў у 
непрыдатнасць дакумент - у выпадку, 
калі дакумент прыйшоў у 
непрыдатнасць дакумент, які 
пацвярджае Унесены-в чэнне платы 

1 базавая 
велічыня - для 

замежных 
грамадзян і 

асоб без 
грамадзянства 

0,5 базавай 
еличины - для 

iншых асоб 

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

бестэрмінова 

6.1.2. далучана да заявы аб 
адукацыі 

ўстанова адукацыі ці 
іншая арганізацыя, які 
выдаў дакумент, 
мясцовы выканаўчы i 
распарадчыкам. орган 
(у выпадку ликв. 
заснаваны. адукацыі) 

Архіў (каб. 221) заяву з указаннем прычын страты 
дакумента або прывядзення яго ў 
непрыдатнасць 

пашпарт або іншы дакумент, які 
сведчыць асобу які прыйшоў у 
непрыдатнасць дакумент - у выпадку, 
калі дакумент прыйшоў у непрыдатнасць 

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

бестэрмінова 

 



 

6.1.5. пасведчання аб 
накiраваннi на работу 

установа адукацыі, 
якая выдала дакумент, 
мясцовы выканаўчы i 
распарадчы орган (у 
выпадку ліквідацыі 
ўстановы адукацыі) 

Вучэбная частка 
(каб. 217) 

заяву з указаннем прычын страты 
дакумента або прывядзення яго ў 
непрыдатнасць 

пашпарт або іншы дакумент, які 
сведчыць асобу які прыйшоў у 
непрыдатнасць дакумент - у выпадку, 
калі дакумент прыйшоў у 
непрыдатнасць 

бясплатна 5 дзён з дня падачы 
заявы, а ў выпадку 
запыту дакументаў і 
(або) звестак ад 
іншых дзяржаўных 
органаў, іншых 
арганізацый -1 месяц 

да заканчэння 
ўстаноўленага 
тэрміну 
работы па 
размеркаванні 

6.1.6. даведкі аб 
самастойным 
працаўладкаванні 

установа адукацыі, 
якая выдала дакумент, 
мясцовы выканаўчы i 
распарадчы орган (у 
выпадку ліквідацыі 
ўстановы адукацыі) 

Вучэбная частка 
(каб. 217) 

заяву з указаннем прычын страты 
дакумента або прывядзення яго ў 
непрыдатнасць 

пашпарт або іншы дакумент, які 
сведчыць асобу які прыйшоў у 
непрыдатнасць дакумент - у выпадку, 
калі дакумент прыйшоў у 
непрыдатнасць 

бясплатна 3 дні з дня падачы 
заявы, а ў выпадку 
запыту дакументаў і 
(або) звестак ад 
іншых дзяржаўных 
органаў, іншых 
арганізацый -1 месяц 

2 гады з дня 
заканчэння 
навучання ў 
установе, якая 
забяспечвае 
атрыманне 
сярэдняй 
спецыяльнай 
адукацыі 

6.1.8. вучнёўскага білета, 
білета навучэнца 

установа адукацыі, 
якая выдала дакумент 

Вучэбная частка 
(каб. 217) 

заяву з указаннем прычын страты 
дакумента або прывядзення яго ў 
непрыдатнасць 

пашпарт або іншы дакумент, які 
сведчыць асобу які прыйшоў у 
непрыдатнасць дакумент - у выпадку, 
калі дакумент прыйшоў у 
непрыдатнасць 

бясплатна 5 дзён з дня падачы 
заявы 

да заканчэння 
навучання 

6.1.9. пасведчання на права 
абслугоўвання аб'ектаў, 
падкантрольных 
Дэпартаменту па наглядзе 
за бяспечным вядзеннем 
работ у прамысловасці 
Міністэрства па 
надзвычайных сітуацыях 

установа адукацыі, 
якая выдала дакумент, 
мясцовы выканаўчы i 
распарадчы орган (у 
выпадку ліквідацыі 
ўстановы адукацыі) 

Кіраўнік практыкі 
(каб. 225) 

заяву з указаннем прычын страты 
дакумента або прывядзення яго ў 
непрыдатнасць 

пашпарт або іншы дакумент, які 
сведчыць асобу які прыйшоў у 
непрыдатнасць дакумент - у выпадку, 
калі дакумент прыйшоў у 
непрыдатнасць 

бясплатна 5 дзён з дня падачы 
заявы, а ў выпадку 
запыту дакументаў і 
(або) звестак ад 
іншых дзяржаўных 
органаў, іншых 
арганізацый -1 месяц 

бестэрмінова 

6.1.10. адзінага білета установа адукацыі, 
якая выдала дакумент, 
мясцовы выканаўчы i 
распарадчы орган (у 
выпадку ліквідацыі 
ўстановы адукацыі) 

Вучэбная частка 
(каб. 217) 

заяву з указаннем прычын страты 
дакумента або прывядзення яго ў 
непрыдатнасць 

пашпарт або іншы дакумент, які 
сведчыць асобу які прыйшоў у 
непрыдатнасць дакумент - у выпадку, 
калі дакумент прыйшоў у 
непрыдатнасць 

бясплатна 5 дзён з дня падачы 
заявы, а ў выпадку 
запыту дакументаў і 
(або) звестак ад 
іншых дзяржаўных 
органаў, іншых 
арганізацый -1 месяц 

да заканчэння 
прадастаўленн
я дзяржаўнага 
забеспячэння 

 



 

6.2. Выдача ў сувязі са 
змяненнем палавой 
прыналежнасці: 

      

6.2.1. дакумента аб 
адукацыі і дадатак да яго 
(пры яго наяўнасці) 

установа адукацыі, 
якая выдала дакумент, 
мясцовы выканаўчы i 
распарадчы орган (у 
выпадку ліквідацыі 
ўстановы адукацыі) 

Вучэбная частка 
(каб. 217) - якія 
навучаліся па 
дзённай форме. 
Завочнае 
аддзяленне (каб. 
113) - якія 
навучаліся па 
завочнай форме 

заяву з указаннем прычын страты 
дакумента або прывядзення яго ў 
непрыдатнасць 

пашпарт або іншы дакумент, які 
сведчыць асобу які прыйшоў у 
непрыдатнасць дакумент - у выпадку, 
калі дакумент прыйшоў у 
непрыдатнасць 

бясплатна 

15 дзён з дня падачы 
заявы, а ў выпадку 
запыту дакументаў і 
(або) звестак ад 
іншых дзяржаўных 
органаў, іншых 
арганізацый - 30 дзён 

бестэрмінова 

6.2.4. пасведчання аб 
накiраваннi на работу 

установа адукацыі, 
якая выдала дакумент, 
мясцовы выканаўчы i 
распарадчы орган (у 
выпадку ліквідацыі 
ўстановы адукацыі) 

Вучэбная частка 
(каб. 217) 

заяву 

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

бясплатна 5 дзён з дня падачы 
заявы, а ў выпадку 
запыту дакументаў і 
(або) звестак ад 
іншых дзяржаўных 
органаў, іншых 
арганізацый -1 месяц 

да заканчэння 
ўстаноўленага 
тэрміну 
работы па 
размеркаванні 

6.2.5.справки аб 
самастойным 
працаўладкаванні 

установа адукацыі, 
якая выдала дакумент, 
мясцовы выканаўчы i 
распарадчы орган (у 
выпадку ліквідацыі 
ўстановы адукацыі) 

Вучэбная частка 
(каб. 217) 

заяву 

пашпарт або іншы дакумент, які 
сведчыць асобу раней выдадзеная 
даведка аб самастойным 
працаўладкаваннi 

бясплатна 3 дні з дня падачы 
заявы, а ў выпадку 
запыту дакументаў і 
(або) звестак ад 
іншых дзяржаўных 
органаў, іншых 
арганізацый -1 месяц 

2 гады з дня 
заканчэння 
навучання ў 
установе, якая 
забяспечвае 
атрыманне 
сярэдняй 
спецыяльнай 
адукацыі 

6.2.7. пасведчання на права 
абслугоўвання аб'ектаў, 
падкантрольных 
Дэпартаменту па наглядзе 
за бяспечным вядзеннем 
работ у прамысловасці 
Міністэрства па 
надзвычайных сітуацыях 

установа адукацыі, 
якая выдала дакумент, 
мясцовы выканаўчы i 
распарадчы орган (у 
выпадку ліквідацыі 
ўстановы адукацыі) 

Кіраўнік практыкі 
(каб. 225) 

заяву 

пашпарт або іншы дакумент, які 
сведчыць асобу раней выдадзенае 
пасведчанне 

бясплатна 

15 дзён з дня падачы 
заявы, а ў выпадку 
запыту дакументаў і 
(або) звестак ад 
іншых дзяржаўных 
органаў, іншых 
арганізацый - 30 дзён 

бестэрмінова 

 



 

6.3. Выдача даведкі аб 
тым, што грамадзянін 
з'яўляецца навучэнцам або 
выхаванцам установы 
адукацыі (з указаннем 
іншых неабходных звестак, 
якімі валодае ўстанова 
адукацыі) 

ўстанова адукацыі Вучэбная частка 
(каб. 217) - якія 
навучаліся па 
дзённай форме. 
Завочнае 
аддзяленне (каб. 
113) - якія 
навучаліся па 
завочнай форме 

 бясплатна у дзень звароту 6 месяцаў 

6.4. Выдача пасведчання аб 
накiраваннi на работу пры 
пераразмеркаванні 

установа адукацыі, 
ажыццявіць 
размеркаванне 

Вучэбная частка 
(каб. 217) 

заяву з указаннем падставы для 
пераразмеркавання пашпарт ці іншы 
дакумент, які сведчыць асобу лісты аб 
згодзе ранейшага і новага наймальнікаў 
на звальненне і прыём на працу ў 
парадку пераводу 

- для асоб, пісьмова запрошаных на 
працу па атрыманай спецыяльнасці 
(напрамку спецыяльнасці, 
спецыялізацыі) і прысвоенай 
кваліфікацыі 
выпіска (копія) з працоўнай кніжкі 
- для асоб, з якімі працоўны дагавор 
скасаваны 

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці - для 
асоб, якія маюць дзіцяці ва ўзросце да 
трох гадоў 

пасведчанне інваліда - для інвалідаў I або 
II групы, дзяцей-інвалідаў ва ўзросце да 
18 гадоў пасведчанне інваліда з бацькоў і 
пасведчанне аб нараджэнні асобы, які 
звярнуўся за пераразмеркаваннем, або 
пасведчанне інваліда мужа (жонкі), 
дзіцяці-інваліда - для асоб, якія маюць 
дзіцяці-інваліда , аднаго з бацькоў або 
мужа (жонку) інваліда I ці II групы 
медыцынская даведка аб стане здароўя - 
для цяжарных жанчын, асоб, якія маюць 
медыцынскія супрацьпаказанні да працы 
па атрыманай спецыяльнасці (напрамку 
спецыяльнасці, спецыялізацыі) і 
прысвоенай кваліфікацыі ваенны білет - 
для асоб, звольненых 

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

да заканчэння 
ўстаноўленага 
тэрміну 
работы па 
размеркаванні 

 



 

   

з ваеннай службы, якія жадаюць 
працаваць па размеркаванні дакумент, 
які пацвярджае адмову наймальніка ў 
прыёме на працу маладога спецыяліста, - 
для асоб, якія атрымалі адмову 
наймальніка ў прыёме на працу, 
накіраваных на працу ў адпаведнасці з 
заяўкай гэтага наймальніка (дагаворамі 
аб узаемадзеянні, аб падрыхтоўцы 
спецыяліста , рабочага (служачага) 
адзіны білет - для дзяцей-сірот і дзяцей, 
якія засталіся без апекі бацькоў, а 
таксама для асоб з ліку дзяцей-сірот і 
дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў 
пасведчанне інваліда аб праве на льготы 
аднаго з бацькоў, пасведчанне аб 
нараджэнні асобы, які звярнуўся за 
пераразмеркаваннем, - для дзяцей асоб, 
пералічаных у падпунктах 3.2, 3.4 і 3.7 
пункта 3 i пункце 10 артыкула 3 Закона 
Рэспублікі Беларусь «0 дзяржаўных 
сацыяльных ільготах,правах і гарантыях 
для асобных катэгорый грамадзян 
»даведка аб праве на льготы - для дзяцей 
асоб, пералічаных у падпунктах 12.2 і 
12.3 пункта 12 артыкула 3 Закона 
Рэспублікі Беларусь« 0 дзяржаўных 
сацыяльных ільготах, правах і гарантыях 
для асобных катэгорый грамадзян » 

   

6.5. Выдача даведкі аб 

самастойным 

працаўладкаванні: 

      

6.5.1. пры наяўнасці 
падстаў для вызвалення ад 
звароту сродкаў у 
рэспубліканскі і (або) 
мясцовы бюджэты, 
затрачаных дзяржавай на 
падрыхтоўку рабочага 
(служачага), спецыяліста 

установа адукацыі, 
ажыццявіць 
размеркаванне 

Вучэбная частка 
(каб. 217) 

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

2 гады з дня 
заканчэння 
навучання ў 
установе, якая 
забяспечвае 
атрыманне 
сярэдняй 
спецыяльнай 
або 
вышэйшай 
адукацыі 

 



 

 

6.5.2. пры добраахвотным 
звароце сродкаў у 
рэспубліканскі або 
мясцовы бюджэты, 
затрачаных дзяржавай на 
падрыхтоўку рабочага 
(служачага), спецыяліста 

ўстанова адукацыі Вучэбная частка 
(каб. 217) 

заяву 

пашпарт або іншы дакумент, які 
сведчыць асобу дакумент, які 
пацвярджае пакрыццё затрачаных 
сродкаў 

бясплатна 3 дні з дня падачы 
заявы 2 гады з дня 

заканчэння 
навучання ў 
установе, якая 
забяспечвае 
атрыманне 
сярэдняй 
спецыяльнай 
адукацыі 

6.6. Выдача даведкі аб 
выніках здачы ўступных 
іспытаў ва ўстановах, якія 
забяспечваюць атрыманне 
вышэйшай, сярэдняй 
спецыяльнай або 
профессиональнотехническ
ого адукацыі 

ўстанову, якая 
забяспечвае 
атрыманне 
вышэйшай, сярэдняй 
спецыяльнай або 
прафесійна-тэхнічнай 
адукацыі 

Адказны сакратар 
прыёмнай камісіі 
(каб. 119) 

заяву 

пашпарт або іншы дакумент, які 
сведчыць асобу 

бясплатна у дзень падачы заявы 6 месяцаў 

6.11. Прыняцце рашэння аб 
аказанні матэрыяльнай 
дапамогі на праезд 
маючым патрэбу 
навучэнцам і студэнтам 
дзённай формы атрымання 
адукацыі дзяржаўных 
устаноў, якія 
забяспечваюць атрыманне 
профессиональнотехническ
ого, сярэдняй спецыяльнай і 
вышэйшай адукацыі 

дзяржаўныя 
ўстанову, якая 
забяспечвае 
атрыманне 
прафесiйна-
тэхнiчнай, сярэдняй 
спецыяльнай або 
вышэйшай адукацыі 

Камісія па аказанні 
матэрыяльнай 
дапамогі на праезд 
(каб. 227) 

заяву 

звесткі аб даходах кожнага члена сям'і 
навучэнца (студэнта) за апошнія 12 
месяцаў, якія папярэднічаюць месяцу 
падачы заявы праязныя дакументы за 
месяц, які папярэднічае месяцу звароту 

бясплатна 5 рабочых дзён з дня 
падачы заявы 

з 1 
кастрычніка па 
30 чэрвеня, але 
не раней, чым 
з дня падачы 
заявы 

 


