
Аб выкарыстанні сродкаў сямейнага капіталу  
 
У сувязі з пытаннямі аб датэрміновым выкарыстанні сродкаў 

сямейнага капіталу, якія паступаюць ад грамадзян, а таксама 
распаўсюджваннем у асобных СМІ супярэчлівай інфармацыі па дадзеным 
пытанні дадаткова тлумачым нормы заканадаўства аб сямейным капітале. 

Парадак і напрамкі выкарыстання сродкаў сямейнага капіталу 
вызначаны Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 9 снежня 2014 года № 
572 «Аб дадатковых мерах дзяржаўнай падтрымкі сем'яў, якія выхоўваюць 
дзяцей» (далей - Указ), які ўступіў у сілу з 1 студзеня 2015 года (азнаёміцца з 
тэкстам Указа можна тут). 

Указам устаноўлена 5 напрамкаў выкарыстання сродкаў сямейнага 
капіталу: 

- паляпшэнне жыллёвых умоў (з парадкам выкарыстання можна 
азнаёміцца тут); 

- атрыманне адукацыі (з парадкам выкарыстання можна азнаёміцца 
тут); 

- атрыманне паслуг у сферы сацыяльнага абслугоўвання (з парадкам 
выкарыстання можна азнаёміцца тут); 

- атрыманне паслуг у сферы аховы здароўя (з парадкам 
выкарыстання можна азнаёміцца тут); 

- фарміраванне накапляльнай (дадатковай) пенсіі маці (мачахі) у 
поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і (з парадкам выкарыстання 
можна азнаёміцца тут). 

Права на распараджэнне сродкамі сямейнага капіталу па названых 
напрамках прадастаўляецца Указам па заканчэнні 18 гадоў з даты 
нараджэння дзіцяці, у сувязі з нараджэннем, усынаўленнем (удачарэннем) 
якога сям'я набыла права на назначэнне сямейнага капіталу. 

Указам таксама вызначана, што сродкі сямейнага капіталу могуць быць 
выкарыстаны датэрмінова толькі на атрыманне членам (членамi) сям'і 
платных медыцынскіх паслуг, якія аказваюцца арганізацыямі аховы здароўя, 
у парадку і па пераліку, які вызначаецца Міністэрствам аховы здароўя. 

Даведачна: 
Датэрмінова сродкі сямейнага капіталу могуць быць выкарыстаны на набыццё медыцынскіх 

вырабаў і лекавых сродкаў, калі член (члены) сям'і, якой назначаны сямейны капітал, мае патрэбу 
(маюць патрэбу) у атрыманні платных медыцынскіх паслуг. Патрэбнасць у такіх паслугах 
устанаўліваецца заключэннем урачэбна-кансультацыйнай камісіі дзяржаўнай арганізацыі аховы 
здароўя. 

Згодна з зацверджаным Мiнiстэрствам аховы здароўя Пералікам платных медыцынскіх 
паслуг, якія атрымліваюцца членам (членамi) сям'і пры датэрміновым выкарыстанні сродкаў 
сямейнага капіталу, датэрмінова сродкі сямейнага капіталу могуць быць выкарыстаны па жаданні 
грамадзян у кардыяхірургіі, нейрахірургіі, анкалогіі на набыццё іншых медыцынскіх вырабаў замест 
уключаных у Рэспубліканскі фармуляр медыцынскіх вырабаў пры выкананні складаных і 
высокатэхналагічных умяшанняў і (або) іншых лекавых сродкаў замест уключаных у 
Рэспубліканскі фармуляр лекавых сродкаў. 

Атрымаць гэтыя паслугі, выкарыстоўваючы сродкі сямейнага капіталу, член (члены) сям'і 
могуць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.  

Азнаёміцца з іншымі нарматыўнымі прававымі актамі, якія рэгулююць 
пытанні назначэння і распараджэння сродкамі сямейнага капіталу, можна тут 

 


