
Аб змяненні формаў дакументаў 
у заканадаўстве аб сямейным 
капітале  

 
Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 3 чэрвеня 2015 

г. № 461 «Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у пастановы Савета 
Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 28 сакавіка 2012 г. № 274 і ад 24 лютага 
2015 г. № 128» (уступіла ў сілу 13.06.2015) (далей - пастанова) унесены 
змяненні ў Палажэнне аб парадку і ўмовах назначэння, фінансавання 
(пералічэння), распараджэння сродкамі сямейнага капіталу, зацверджанае 
пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 24 лютага 2015 г. № 
128 (далей – Палажэнне). 

Прыняцце пастановы абумоўлена ўключэннем у пералік 
адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і 
іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян, зацверджаны Указам 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200 (далей - 
Пералiк), новых адміністрацыйных працэдур, а таксама дакументаў, 
патрэбных для іх ажыццяўлення: 

2.46. прыняцце рашэння аб назначэнні (адмове ў назначэнні) 
сямейнага капіталу; 

2.47. прыняцце рашэння аб датэрміновым распараджэнні (адмове ў 
датэрміновым распараджэнні) сродкамі сямейнага капіталу; 

2.48. прыняцце рашэння аб распараджэнні (адмове ў распараджэнні) 
сродкамі сямейнага капіталу. 

Асноўныя змяненні, зацверджаныя пастановай: 
1) выключаны дакументы, якія ўвайшлі ў пункты 2.46 - 2.48 

Пераліку; 
2) удакладнена катэгорыя няпоўнай сям'і пры вызначэнні права на 

назначэнне сямейнага капіталу. Для мэт назначэння сямейнага капіталу 
катэгорыя няпоўнай сям'і вызначаецца ў адпаведнасці з артыкулам 63 
Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і, згодна з якой да няпоўных 
адносяцца сем'і: 

• жанчын, якія нарадзілі дзяцей па-за шлюбам і якія не знаходзяцца 
ў шлюбе; 

• удоў (удаўцоў), якія не ўступілі ў новы шлюб, на выхаванні якіх 
знаходзяцца непаўналетнія дзеці; 

• адзін з бацькоў, які скасаваў шлюб і выхоўвае непаўналетніх 
дзяцей; 

• адзін з бацькоў, які не заключыў новы шлюб, калі другі з іх 
прызнаны без вестак адсутным; 

• адзінокіх грамадзян, якія ўсынавілі дзяцей. 
Адпаведна, калі шлюб зарэгістраваны, сям'я адносіцца да катэгорыі 

поўнай сям'і і абодва бацькі ўключаюцца ў склад сям'і пры назначэнні 
сямейнага капіталу; 
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3) зменены формы рашэнняў мясцовых выканаўчых і распарадчых 

органаў аб назначэнні (адмове ў назначэнні) сямейнага капіталу, аб 
распараджэнні (адмове ў распараджэнні) сродкамі сямейнага капіталу, у 
тым ліку датэрміновым (далей - рашэнні). Формы рашэнняў прыведзены ў 
адпаведнасць з патрабаваннямі артыкула 40 Закона Рэспублікі Беларусь ад 
4 студзеня 2010 года «Аб мясцовым кіраванні і самакіраванні ў Рэспубліцы 
Беларусь», а таксама патрабаваннямі да дакументавання кіраўніцкай 
дзейнасці і арганізацыі работы з дакументамі ў дзяржаўных органах; 

4) адкарэктаваны формы заяў аб назначэнні сямейнага капіталу і 
распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу (у тым ліку датэрміновым), 
якія прадстаўляюцца грамадзянамі ў мясцовыя выканаўчыя і распарадчыя 
органы (выключана інфармацыя аб паведамленні і ўнесены рэдакцыйныя 
праўкі ў частцы афармлення подпісаў). 

У сувязі з гэтым, пры апавяшчэнні грамадзян паведамленне аб 
прынятым адміністрацыйным рашэнні не можа быць накіравана на адрас 
электроннай пошты (у адпаведнасці з пунктам 1 артыкула 27 Закона 
Рэспублікі Беларусь ад 28 кастрычніка 2008 г. № 433-З «Аб асновах 
адміністрацыйных працэдур» паведамленне аб прынятым 
адміністрацыйным рашэнні можа накіроўвацца ў выглядзе электроннага 
дакумента); 

5) Палажэнне дапоўнена дадаткам 31, які вызначае форму заявы аб 
унясенні змяненняў у рашэнне аб назначэнні сямейнага капіталу і выдачы 
выпіскі з такога рашэння. Дадзеная заява прадстаўляецца грамадзянамі ў 
мясцовыя выканаўчыя і распарадчыя органы пры ўзнікненні абставінаў, 
калі адкрыццё дэпазітнага рахунку на імя аднаго з бацькоў (усынавіцеля), 
якому назначаны сямейны капітал, немагчыма, і дэпазітны рахунак 
адкрываецца на іншага члена сям'і (пункт 9 Палажэння). 

Таксама ўнесены змяненні ў афармленне рашэнняў: 
рашэнні афармляюцца ў адным экзэмпляры, грамадзянам 

выдаюцца копіі такіх рашэнняў, у асабістых справах грамадзян, якія 
звярнуліся за назначэннем сямейнага капіталу, таксама захоўваюцца копіі 
рашэнняў; 

рашэнні афармляюцца толькі з вонкавага боку ліста (адваротны бок 
ліста не выкарыстоўваецца); 

копіі рашэнняў, якія выдаюцца грамадзянам, а таксама 
накіроўваюцца ў падраздзяленні ААТ «ААБ Беларусбанк», якія 
складаюцца з двух і больш лістоў, завяраюцца подпісам упаўнаважанай 
асобы (асоб) і змацоўваюцца пячаткай на кожным лісце або прашываюцца, 
колькасць прашытых лістоў завяраецца подпісам упаўнаважанай асобы 
(асоб) і замацоўваецца пячаткай ў месцы прашыўкі (пункт 231 Палажэння). 

 


