
Растлумачэнне парадку назначэння 
сямейнага капіталу і распараджэння яго 
сродкамі 

 
У адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 9 снежня 

2014 г. № 572 «Аб дадатковых мерах дзяржаўнай падтрымкі сем'яў, якія 
выхоўваюць дзяцей» (далей - Указ) з 1 студзеня 2015 г. пры нараджэнні, 
усынаўленні (удачарэнні) трэцяга або наступных дзяцей грамадзяне 
Рэспублікі Беларусь, якія пастаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, 
маюць права на аднаразовае прадастаўленне безнаяўных грашовых сродкаў 
у памеры 10 000 долараў ЗША (сямейны капітал). 

Агульны парадак і ўмовы прадастаўлення сямейнага капіталу, 
фінансавання і кіравання яго сродкамі рэгулюецца Палажэннем аб 
адначасовым прадастаўленні сем'ям безнаяўных грашовых сродкаў пры 
нараджэнні, усынаўленні (удачарэнні) трэцяга і наступных дзяцей, 
зацверджаным Указам.  

Парадак і ўмовы назначэння, пералічэння і распараджэння сродкамі 
сямейнага капіталу зацверджаны пастановай Савета Міністраў Рэспублікі 
Беларусь 24 лютага 2015 г. № 128 «Аб зацвярджэнні Палажэння аб парадку і 
ўмовах назначэння, фінансавання (пералічэння), распараджэння сродкамі 
сямейнага капіталу» (далей – Палажэнне). Пастанова ўступіла ў сілу 1 
сакавіка 2015 г.  

 
НАЗНАЧЭННЕ СЯМЕЙНАГА КАПІТАЛУ 

 
Асноўнымі ўмовамі прадастаўлення сямейнага капіталу 

з'яўляюцца: 
нараджэнне, усынаўленне (удачарэнне) трэцяга або наступных дзяцей 

у перыяд з 1 студзеня 2015г. да 31 снежня 2019г. уключна; 
выхаванне ў сям'і не менш за траіх дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў (з 

улікам дзяцей, якія нарадзіліся, усыноўленых (удачароных) у перыяд з 1 
студзеня 2015 г. па 31 снежня 2019 г.). Пры гэтым дата нараджэння 
ўсыноўленага (удачаронага) дзiцяцi (дзяцей) павінна быць не раней за 1 
студзеня 2015г.; 

грамадзянства Рэспублікі Беларусь аднаго з бацькоў (маці (мачахі), 
бацькі (айчыма); 

пастаяннае пражыванне грамадзян Рэспублікі Беларусь, а таксама 
дзяцей, якія ўлічваюцца ў складзе сям'і, на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. 

Права на назначэнне сямейнага капіталу прадастаўлена маці 
(мачысе) у поўнай сям'і, аднаму з бацькоў у няпоўнай сям'і, усынавіцелю 
(удачарыцелю). Калі ў поўнай сям'і маці (мачаха) не мае права на 
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назначэнне сямейнага капіталу (напрыклад, не з'яўляецца грамадзянкай 
Рэспублікі Беларусь), такое права мае бацька (айчым) пры выкананні 
вышэйназваных умоў. 

Рэалізаваць права на назначэнне сямейнага капіталу можна на 
працягу 6 месяцаў са дня нараджэння, усынаўлення (удачарэння) 
трэцяга або наступных дзяцей. Сямейны капітал назначаецца толькі адзін 
раз. 

Склад сям'і вызначаецца на даце нараджэння, усынаўлення 
(удачарэння) трэцяга або наступных дзяцей, пры нараджэнні, усынаўленні 
(удачарэнні) якіх сям'я набыла права на назначэнне сямейнага капіталу.  

Даведачна: У складзе сям'і ўлічваюцца: 
маці (мачаха), бацька (айчым), усынавіцель (удачарыцель); 
дзеці ва ўзросце да 18 гадоў, якiя выхоўваюцца ў сям'і, у тым лiку ўсыноўленыя 

(удачароныя), пасынкі і падчарыцы. Пастаяннае пражыванне дзяцей у Рэспубліцы Беларусь 
вызначаецца на дзень звароту за назначэннем сямейнага капіталу. 

Пры асобным пражываннi бацькоў, якія скасавалі шлюб або не знаходзіліся ў шлюбе, 
дзеці ўлічваюцца ў сям'і таго з бацькоў, на выхаванні якога яны знаходзяцца. Пры гэтым калі 
дзеці ўжо былі улічаны пры назначэнні сямейнага капіталу ў адной сям'і, у іншай сям'і яны не 
ўлічваюцца. 

У складзе сям'і не ўлічваюцца дзеці: 
у дачыненні да якіх бацькі (адзiны бацька) пазбаўлены бацькоўскіх правоў; 
над якімі ўстаноўлена апека (папячыцельства); 
адабраныя з сям'і; 
памерлыя; 
ў выпадку адмовы ад іх. 
Для назначэння сямейнага капіталу грамадзяніну, які мае права 

на сямейны капітал, неабходна асабіста або праз свайго прадстаўніка 
звярнуцца ў мясцовы выканаўчы і распарадчы орган у адпаведнасці з 
рэгістрацыяй па месцы жыхарства і прадставіць: 

заяву аб назначэнні сямейнага капіталу па форме, устаноўленай 
дадаткам 1 да Палажэння; 

пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, які мае права на 
назначэнне сямейнага капіталу; 

дакумент, які пацвярджае паўнамоцтвы прадстаўніка, - у выпадку 
звароту грамадзяніна праз свайго прадстаўніка; 

пасведчанні аб нараджэнні ўсіх непаўналетніх дзяцей, якія ўлічваюцца 
ў складзе сям'і; 

пасведчанне аб шлюбе і дакумент, які сведчыць асобу мужа (жонкі), - 
для поўных сем'яў; 

пасведчанне аб смерці жонкі (мужа), копію рашэння суда аб скасаванні 
шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які 
пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў. Пры гэтым 
дакумент, які сведчыць асобу, пры адсутнасці ў ім адзнакі аб рэгістрацыі 
заключэння шлюбу таксама з'яўляецца пацвярджэннем катэгорыі няпоўнай 
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сям'і; 
копію рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) - для усынавіцеляў 

(удачарыцелей) дзiцяцi (дзяцей). 
У выпадку неабходнасці пацвярджэння выхавання дзіцяці (дзяцей) у 

сям'і аднаго з бацькоў разам з заявай прадстаўляюцца адпаведныя 
дакументы, якімі могуць быць: 

Пагадненне аб дзецях; 
копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу (выпіска з рашэння), якія 

вызначаюць аднаго з бацькоў, з якім пражывае дзіця (дзеці); 
копія рашэння суда аб пазбаўленні бацькоўскіх правоў другога з 

бацькоў; 
копія рашэння суда аб адабраннi дзiцяцi без пазбаўлення бацькоўскіх 

правоў; 
копія рашэння суда, пастановы аб судовым загадзе аб спагнанні 

аліментаў; 
пасведчанне аб смерці другога з бацькоў. 
Мясцовым выканаўчым і распарадчым органам для прыняцця 

рашэння па назначэнні сямейнага капіталу запытваюцца: 
даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і або копія асабовага 

рахунку, якія выдаюцца арганізацыямі, якія ажыццяўляюць эксплуатацыю 
жыллёвага фонду і (або) прадастаўляюць жыллёва-камунальныя паслугі; 

інфармацыя ў дачыненні да дзяцей, якія ўлічваюцца ў складзе сям'і, аб 
наяўнасці (адсутнасці) наступных звестак: аб пазбаўленні бацькоўскіх 
правоў, аб адмене ўсынаўлення (удачарэння), адабранні дзіцяці (дзяцей) з 
сям'і, адмове ад дзіцяці (дзяцей), устанаўленні над дзiцем (дзецьмi) апекі 
(папячыцельства); 

іншыя дакументы і (або) звесткі, неабходныя для прыняцця рашэння аб 
назначэнні (адмове ў назначэнні) сямейнага капіталу. 

Рашэнне аб назначэнні (адмове ў назначэнні) сямейнага капіталу 
прымаецца ў месячны тэрмін са дня падачы грамадзянінам заявы аб 
назначэнні сямейнага капіталу. 

Даведачна: Форма рашэння аб назначэнні (адмове ў назначэнні) сямейнага капіталу 
ўстаноўлена дадаткам 2 да Палажэння. 

Паведамленне аб прынятым рашэнні накіроўваецца грамадзяніну, 
які падаў заяву аб назначэнні сямейнага капіталу, на працягу 5 дзён са дня 
яго прыняцця. 

Даведачна: Спосаб накіравання паведамлення (па адрасе або па email) выбіраецца самім 
грамадзянінам і пазначаецца ім у заяве аб назначэнні сямейнага капіталу.  

Рашэнне мясцовага выканаўчага i распарадчага органа выдаецца пры 
звароце грамадзяніна асабіста або праз яго прадстаўніка. 

Іншым паўналетнім членам сям'і (законным прадстаўнікам 
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непаўналетніх членаў сям'і) па іх патрабаванні выдаецца копiя рашэння аб 
назначэнні (адмове ў назначэнні) сямейнага капіталу. 

 
АДКРЫЦЦЁ ДЭПАЗІТНАГА РАХУНКУ «СЯМЕЙНЫ КАПІТАЛ»  
 
Для залічэння сродкаў сямейнага капіталу грамадзяніну, якому ён 

назначаны, неабходна адкрыць дэпазітны рахунак «Сямейны капітал». 
Для яго адкрыцця грамадзянін павінен звярнуцца ў падраздзяленне 

ААТ «ААБ Беларусбанк» па месцы назначэння сямейнага капіталу і 
прадставіць: 

заяву па форме, устаноўленай ААТ «ААБ Беларусбанк»; 
дакумент, які сведчыць асобу; 
рашэнне мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб назначэнні 

сямейнага капіталу; 
выпіску з рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб 

унясенні змянення ў рашэнне аб назначэнні сямейнага капіталу - у выпадку 
ўнясення такога змянення. 

Дэпазітны рахунак адкрываецца ў дзень падачы заявы з усімі 
неабходнымі дакументамі. 

Зварот за адкрыццём дэпазітнага рахунку павінен быць не пазней за 6 
месяцаў з даты прыняцця рашэння аб назначэнні сямейнага капіталу.  

Даведачна: Адрас падраздзялення, у якое неабходна звярнуцца грамадзяніну, а таксама 
тэрмін звароту пазначаюцца ў рашэнні аб назначэнні сямейнага капіталу. 

У выпадку, калі грамадзянін, якому назначаны сямейны капітал, 
не мае магчымасці звярнуцца за яго адкрыццём, дэпазітны рахунак можа 
быць адкрыты на аднаго з членаў сям'і пры ўмове ўнясення змянення ў 
рашэнне аб назначэнні сямейнага капіталу. 

Для гэтага аднаму з паўналетніх членаў сям'і або законнаму 
прадстаўніку непаўналетняга члена сям'і неабходна звярнуцца ў мясцовы 
выканаўчы і распарадчы орган, які прыняў рашэнне аб назначэнні сямейнага 
капіталу, для ўнясення змянення ў такое рашэнне. 

Пры ўнясенні адпаведнага змянення дэпазітны рахунак адкрываецца на 
таго члена сям'і, які будзе пазначаны ў выпісцы з рашэння мясцовага 
выканаўчага i распарадчага органа. 

 
 

РАСПАРАДЖЭННЕ СРОДКАМІ СЯМЕЙНАГА КАПІТАЛУ 
 

Права на распараджэнне сродкамі сямейнага капіталу прадастаўляецца 
грамадзянам, якія адносяцца да членаў сям'і. Склад сям'і вызначаецца на 
дату падачы ў мясцовы выканаўчы і распарадчы орган па месцы назначэння 
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сямейнага капіталу заявы аб распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу.  
Даведачна: У складзе сям'і ўлічваюцца: 
маці (мачаха), бацька (айчым), усынавіцель (удачарыцель), якія улічваліся пры 

вызначэнні права на назначэнне сямейнага капіталу; 
дзеці, якія ўлічваліся пры вызначэнні права на назначэнне сямейнага капіталу, а таксама 

дзеці, народжаныя, усыноўленыя (удачароныя), вернутыя ў сям'ю (у сувязі з іх адабраннем без 
пазбаўлення бацькоўскіх правоў або ў сувязі з аднаўленнем ў бацькоўскіх правах) пасля 
назначэння сямейнага капіталу. 

У складзе сям'і не ўлічваюцца: 
маці (мачаха), бацька (айчым), усынавіцель (удачарыцель), дзеці, якія ўлічваліся пры 

вызначэнні права на назначэнне сямейнага капіталу, дзеці, народжаныя, усыноўленыя 
(удачароныя), вернутыя ў сям'ю пасля яго назначэння, якія здзейснілі цяжкія або асабліва 
цяжкія злачынствы супраць чалавека або ў выпадку іх смерці, прызнання без вестак 
адсутнымі, аб'яўлення памерлымі; 

маці (мачаха), бацька (айчым), усынавіцель (удачарыцель), якія не пражываюць у сям'і ў 
сувязі са скасаваннем шлюбу да дасягнення малодшым дзіцем узросту 18 гадоў, або калі ў 
дачыненні да іх дзяцей, якія выхоўваліся ў сям'і на дзень ўзнікнення права на назначэнне 
сямейнага капіталу і (або) тых, хто нарадзіўся пасля, вынесена рашэнне суда аб пазбаўленні 
бацькоўскіх правоў, аб адабраннi дзiцяцi (дзяцей), аб адмене ўсынаўлення (удачарэння). 

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

Рэалізаваць права на зварот за распараджэннем сродкамі сямейнага 
капіталу грамадзяне могуць на працягу 3 гадоў па заканчэнні 18 гадоў з даты 
нараджэння дзіцяці, у сувязі з нараджэннем, усынаўленнем (удачарэннем) 
якога сям'я набыла права на назначэнне сямейнага капіталу. 
 Распараджэнне сродкамі сямейнага капіталу са згоды членаў сям'і 
можа ажыццяўляць адзін з членаў сям'і (далей - распарадчык). Таму перш 
чым звярнуцца ў мясцовы выканаўчы і распарадчы орган членам сям'і 
неабходна вызначыць, хто будзе распарадчыкам сродкаў. Згоду на 
прадастаўленне права распараджацца ўсімі сродкамі сямейнага капіталу 
аднаму члену сям'і засведчваецца натарыяльна. 

Калі члены сям'і не прыйшлі да згоды, сямейны капітал будзе 
размеркаваны паміж усімі членамі сям'і ў роўных долях. Распараджэнне 
долямі сямейнага капіталу непаўналетніх членаў сям'і ажыццяўляюць іх 
законныя прадстаўнікі. 

Даведачна: Сродкі сямейнага капіталу могуць выкарыстоўвацца распарадчыкам ў 
поўным аб'ёме або па частках у дачыненні да любога члена сям'і, улічанага ў яе складзе і 
пазначанага ў рашэнні аб распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу, за выключэннем іх 
выкарыстання на накапляльную (дадатковую) пенсію, якая можа фарміравацца толькі маці 
(мачысе) у поўнай сям'і, аднаму з бацькоў у няпоўнай сям'і. 

Долі сямейнага капіталу таксама могуць выкарыстоўвацца іх распарадчыкамі ў 
дачыненні да любога члена сям'і, улічанага ў яе складзе і пазначанага ў рашэнні. 

Для прыняцця рашэння па распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу 
грамадзянінам асабіста (яго прадстаўніком) прадстаўляюцца: 
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заява аб распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу па форме, 
устаноўленай дадаткам 5 да Палажэння; 

дакумент, які сведчыць асобу; 
дакумент, які пацвярджае паўнамоцтвы прадстаўніка, - у выпадку 

звароту грамадзяніна праз свайго прадстаўніка; 
рашэнне (копія рашэння) мясцовага выканаўчага i распарадчага органа 

аб назначэнні сямейнага капіталу; 
натарыяльна засведчаная згода на прадастаўленне права 

распараджацца ўсімі сродкамі сямейнага капіталу аднаму паўналетняму 
члену сям'і або непаўналетняму члену сям'і ў асобе яго законнага 
прадстаўніка - пры наяўнасці такой згоды. 

У выпадках змянення прозвішча, уласнага імені, імені па бацьку, даты 
нараджэння членаў сям'і таксама прадстаўляюцца дакументы, якія 
пацвярджаюць сваяцкія адносіны членаў сям'і (пасведчанне аб нараджэнні, 
пасведчанне аб шлюбе, аб змяненні імені, копія рашэння суда аб 
усынаўленні (удачарэнні) і іншыя). 

У выпадку ўключэння ў склад сям'і дзяцей, не ўлічаных у яе складзе 
пры назначэнні сямейнага капіталу, прадстаўляюцца дакументы, якія гэта 
пацвярджаюць (пасведчанні аб нараджэнні, копіі рашэнняў суда аб 
усынаўленні (удачарэнні), аб аднаўленні ў бацькоўскіх правах або іншыя 
дакументы, якія гэта пацвярджаюць). 

У выпадку змянення складу сям'і на дату падачы заявы аб 
распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу прадстаўляюцца дакументы, 
якія пацвярджаюць выключэнне са складу сям'і грамадзяніна, улічанага ў яе 
складзе пры назначэнні сямейнага капіталу (пасведчанне аб смерці або 
даведка органа, які рэгіструе акты грамадзянскага стану, якая змяшчае 
звесткі з запісу акта аб смерці, копія рашэння суда аб аб'яўленнi 
грамадзянiна памерлым, аб прызнанні яго без вестак адсутным, копія 
рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці 
іншыя дакументы).  

Даведачна: Заява аб распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу падаецца членам сям'і, 
у дачыненні да якога аформлена згода. Калi такая згода не дасягнута, заява падаецца адным з 
паўналетніх членаў сям'і або законным прадстаўніком непаўналетняга члена сям'і, у тым ліку 
тым, хто не адносіцца да членаў сям'і (калі такі маецца). 

Заява аб распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу можа быць адклікана 
грамадзянінам паводле яго жадання да прыняцця рашэння аб распараджэнні (адмове ў 
распараджэнні) сродкамі сямейнага капіталу. 

Мясцовым выканаўчым і распарадчым органам для прыняцця 
рашэння па распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу запрошваецца 
інфармацыя аб наяўнасці (адсутнасці) наступных звестак: 

аб адкрыцці дэпазітнага рахунку (калі такія звесткі адсутнічаюць у 
асабістай справе грамадзяніна); 
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аб пазбаўленні бацькоўскіх правоў, аб адмене ўсынаўлення 
(удачарэння), адабранні дзіцяці (дзяцей) з сям'і, адмове ад дзіцяці (дзяцей); 

аб здзяйсненні наўмысных цяжкіх або асабліва цяжкіх злачынстваў 
супраць чалавека; 

іншых звестак, неабходных для прыняцця рашэння аб распараджэнні 
(адмове ў распараджэнні) сродкамі сямейнага капіталу. 

Рашэнне аб распараджэнні (адмове ў распараджэнні) сродкамі 
сямейнага капіталу прымаецца ў месячны тэрмін са дня падачы 
грамадзянінам заявы аб распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу. 

Даведачна: форма рашэння аб распараджэнні (адмове ў распараджэнні) сродкамі 
сямейнага капіталу ўстаноўлена дадаткам 7 да Палажэння. 

Паведамленне аб прынятым рашэнні накіроўваецца грамадзяніну, 
які падаў заяву аб распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу, на працягу 5 
дзён са дня яго прыняцця. 

Даведачна: спосаб накіравання паведамлення (па адрасе або па e-mail) выбіраецца самім 
грамадзянінам і пазначаецца ім у заяве аб распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу.  

Копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа выдаецца 
пры звароце грамадзяніна асабіста або праз яго прадстаўніка. 

Іншым паўналетнім членам сям'і (законным прадстаўнікам 
непаўналетніх членаў сям'і) па іх патрабаванні выдаецца копiя рашэння аб 
распараджэнні (адмове ў распараджэнні) сродкамі сямейнага капіталу. 

У выпадку, калі прынята рашэнне аб распараджэнні сродкамі 
сямейнага капіталу ў роўных долях, паўналетнім членам сям'і 
(непаўналетнім членам сям'і ў асобе іх законных прадстаўнікоў), у 
дачыненні да якіх прынята такое рашэнне, неабходна адкрыць асобныя 
дэпазітныя рахункі на сваё імя (імя непаўналетняга члена сям'і). Асобныя 
дэпазітныя рахункі адкрываюцца ў падраздзяленні ААТ «ААБ Беларусбанк» 
па месцы адкрыцця дэпазітнага рахунку «Сямейны капітал». 

Для адкрыцця асобнага дэпазітнага рахунку грамадзянінам (законным 
прадстаўніком непаўналетняга члена сям'і) прадстаўляюцца: 

заява па форме, устаноўленай ААТ «ААБ Беларусбанк»; 
дакумент, які сведчыць асобу; 
дакумент, які пацвярджае паўнамоцтвы законнага прадстаўніка, - у 

выпадку адкрыцця асобнага дэпазітнага рахунку на імя непаўналетняга 
грамадзяніна; 

копія рашэння аб распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу. 
 

ВЫКАРЫСТАННЕ СРОДКАЎ СЯМЕЙНАГА КАПІТАЛУ 
 
Для выкарыстання сродкаў сямейнага капіталу грамадзянам, у 

дачыненні да якіх прынята рашэнне аб распараджэнні сродкамі сямейнага 
капіталу, неабходна звярнуцца ў падраздзяленне ААТ «ААБ Беларусбанк» у 
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адпаведнасці з рэгістрацыяй па іх месцы жыхарства або па месцы адкрыцця 
дэпазітнага рахунку (асобнага дэпазітнага рахунку). 

Права на такі зварот грамадзяне могуць рэалізаваць на працягу 5 гадоў 
пасля дня падачы ў мясцовы выканаўчы і распарадчы орган заявы аб 
распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу. 

У заяве аб распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу, якая 
прадстаўляецца ў падраздзяленне ААТ «ААБ Беларусбанк», пазначаюцца 
напрамак выкарыстання сродкаў сямейнага капіталу і рахунак арганізацыі, 
на які гэтыя сродкі неабходна пералічыць. 

Даведачна: Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 09.12.2014 № 572 устаноўлена, 
што сродкі сямейнага капіталу выкарыстоўваюцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь у 
поўным аб'ёме або па частках у безнаяўным парадку па адным або некалькіх напрамках: 

паляпшэнне жыллёвых умоў; 
атрыманне адукацыi; 
атрыманне паслуг у сферы сацыяльнага абслугоўвання, аховы здароўя; 
фарміраванне накапляльнай (дадатковай) пенсіі маці (мачахі) у поўнай сям'і, аднаго з 

бацькоў у няпоўнай сям'і. 
Формы заяў аб распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу па напрамках 

выкарыстання і неабходныя дакументы вызначаюцца рэспубліканскімі органамі дзяржаўнага 
кіравання ў адпаведнасці з напрамкамі выкарыстання сродкаў сямейнага капіталу. 

 
ДАТЭРМІНОВАЕ ВЫКАРЫСТАННЕ 
СРОДКАЎ СЯМЕЙНАГА КАПІТАЛУ 

 
Сродкі сямейнага капіталу могуць быць выкарыстаны 

датэрмінова (у поўным аб'ёме або па частках) незалежна ад перыяду часу, 
які прайшоў з даты назначэння сямейнага капіталу, на атрыманне 
членам (членамi) сям'і платных медыцынскіх паслуг, якія аказваюцца 
арганізацыямі аховы здароўя, у парадку і па пераліку, які вызначаецца 
Міністэрствам аховы здароўя. 

Звярнуцца ў мясцовы выканаўчы і распарадчы орган за датэрміновым 
распараджэннем сродкамі сямейнага капіталу можа грамадзянін, якому 
назначаны сямейны капітал. У выпадку, калі грамадзянін, якому назначаны 
сямейны капітал, не адносіцца да членаў сям'і, якія маюць права на 
распараджэнне сродкамі сямейнага капіталу, і ў іншых выпадках, калі зварот 
такога грамадзяніна немагчымы, звяртацца можа адзін з паўналетніх членаў 
сям'і або законны прадстаўнік непаўналетняга члена сям'і. 

Пры датэрміновым распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу 
долі сямейнага капіталу членам сям'і не выдзяляюцца. 

Для датэрміновага распараджэння сродкамі сямейнага капіталу 
грамадзянінам асабіста (яго прадстаўніком) прадстаўляюцца: 

заява аб датэрміновым распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу па 
форме, устаноўленай дадаткам 4 да Палажэння; 
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дакумент, які сведчыць асобу; 
дакумент, які пацвярджае паўнамоцтвы прадстаўніка, - у выпадку 

звароту грамадзяніна праз свайго прадстаўніка; 
рашэнне (копія рашэння) мясцовага выканаўчага i распарадчага органа 

аб назначэнні сямейнага капіталу; 
заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі дзяржаўнай арганізацыі 

аховы здароўя аб патрэбнасці ў атрыманні членам (членамi) сям'і платных 
медыцынскіх паслуг, якія аказваюцца арганізацыямі аховы здароўя, па 
пералiку, якi вызначаецца Мiнiстэрствам аховы здароўя, для датэрміновага 
выкарыстання сродкаў сямейнага капіталу (далей - заключэнне УКК); 

дакумент, які сведчыць асобу паўналетняга члена сям'і, і (або) 
пасведчанне аб нараджэнні непаўналетняга члена сям'і, якія маюць патрэбу 
ў атрыманні платных медыцынскіх паслуг па заключэнні УКК. 

У выпадку ўключэння ў склад сям'і дзяцей, не ўлічаных у яе складзе 
пры назначэнні сямейнага капіталу, якія маюць патрэбу ў атрыманні 
платных медыцынскіх паслуг па заключэнні УКК, прадстаўляюцца: 

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (дзяцей); 
копія рашэнняў суда аб усынаўленні (удачарэнні); 
копія рашэння суда аб аднаўленні ў бацькоўскіх правах; 
іншыя дакументы, якія пацвярджаюць уключэнне ў склад сям'і такога 

дзіцяці (дзяцей). 
У выпадках змянення прозвішча, уласнага імені, імені па бацьку, даты 

нараджэння паўналетняга члена сям'і, які звярнуўся за датэрміновым 
распараджэннем сродкамі сямейнага капіталу, і (або) члена сям'і, які мае 
патрэбу ў атрыманні платных медыцынскіх паслуг па заключэнні УКК, 
прадстаўляюцца дакументы, якія пацвярджаюць сваяцкія адносіны членаў 
сям'і (пасведчанне аб нараджэнні, пасведчанне аб шлюбе, аб змяненні імені, 
копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) ці іншыя). 

У выпадку звароту паўналетняга члена сям'і, які не з'яўляецца 
грамадзянінам, якому назначаны сямейны капітал, або законнага 
прадстаўніка непаўналетняга члена сям'і, які не адносіцца да членаў сям'і, 
прадстаўляюцца дакументы, якія пацвярджаюць выключэнне са складу сям'і 
грамадзяніна, якому назначаны сямейны капітал, або немагчымасць яго 
звароту. Такімі дакументамі могуць быць: 

пасведчанне аб смерці; 
даведка органа, які рэгіструе акты грамадзянскага стану, якая змяшчае 

звесткі з запісу акта аб смерці; 
копія рашэння суда аб аб'яўленнi грамадзянiна памерлым, аб прызнанні 

яго без вестак адсутным; 
копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб 
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скасаванні шлюбу; 
іншыя дакументы. 
Мясцовым выканаўчым і распарадчым органам для прыняцця 

рашэння па датэрміновым распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу 
запрошваецца інфармацыя аб наяўнасці (адсутнасці) наступных 
звестак: 

аб адкрыцці дэпазітнага рахунку (калі такія звесткі адсутнічаюць у 
асабістай справе грамадзяніна); 

аб пазбаўленні бацькоўскіх правоў, аб адмене ўсынаўлення 
(удачарэння), адабранні дзіцяці (дзяцей) з сям'і, адмове ад дзіцяці (дзяцей); 

аб здзяйсненні наўмысных цяжкіх або асабліва цяжкіх злачынстваў 
супраць чалавека іншыя дакументы і (або) звесткі, неабходныя для 
прыняцця рашэння аб распараджэнні (адмове ў распараджэнні) сродкамі 
сямейнага капіталу. 

Даведачна: пры разглядзе заявы аб датэрміновым распараджэнні сродкамі сямейнага 
капіталу вышэйпаказаныя звесткі запрошваюцца ў дачыненні да грамадзяніна, які падаў заяву 
аб датэрміновым распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу і з'яўляецца членам сям'і, а 
таксама члена (членаў) сям'і, які мае патрэбу (маюць патрэбу) у атрыманні платных 
медыцынскіх паслуг па заключэнні УКК. 

Рашэнне аб датэрміновым распараджэнні (адмове ў датэрміновым 
распараджэнні) сродкамі сямейнага капіталу прымаецца ў месячны 
тэрмін са дня падачы грамадзянінам заявы аб датэрміновым 
распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу. 

Даведачна: форма рашэння аб датэрміновым распараджэнні (адмове ў датэрміновым 
распараджэнні) сродкамі сямейнага капіталу зацверджана дадаткам 6 да Палажэння. 

Заява аб датэрміновым распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу можа быць 
адклікана грамадзянінам паводле яго жадання да прыняцця рашэння аб распараджэнні (адмове 
ў распараджэнні) сродкамі сямейнага капіталу.  

Паведамленне аб прынятым рашэнні накіроўваецца грамадзяніну, 
які падаў заяву аб датэрміновым распараджэнні сродкамі сямейнага 
капіталу, на працягу 5 дзён са дня яго прыняцця. 

Даведачна: спосаб накіравання паведамлення (па адрасе або па email) выбіраецца самім 
грамадзянінам і пазначаецца ім у заяве аб датэрміновым распараджэнні сродкамі сямейнага 
капіталу. 

Копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа выдаецца 
пры звароце грамадзяніна асабіста або праз яго прадстаўніка. 

Іншым паўналетнім членам сям'і (законным прадстаўнікам 
непаўналетніх членаў сям'і) па іх патрабаванні выдаецца копiя рашэння аб 
датэрміновым распараджэнні (адмове ў датэрміновым распараджэнні) 
сродкамі сямейнага капіталу. 

Для выкарыстання сродкаў сямейнага капіталу грамадзяніну, у 
дачыненні да якога прынята рашэнне аб датэрміновым распараджэнні 
сродкамі сямейнага капіталу, неабходна звярнуцца з адпаведнай заявай у 
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падраздзяленне ААТ «ААБ Беларусбанк» па месцы адкрыцця дэпазітнага 
рахунку або ў адпаведнасці з рэгістрацыяй па месцы жыхарства. Рэалізаваць 
права на такі зварот грамадзянін можа да заканчэння тэрміну дзеяння 
заключэння УКК, але не пазней чым за дзень заканчэння 18 гадоў з даты 
нараджэння дзіцяці, у сувязі з нараджэннем, усынаўленнем (удачарэннем) 
якога сям'я набыла права на назначэнне сямейнага капіталу. 

Даведачна: форма заявы аб распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу на атрыманне 
членам (членамi) сям'і платных медыцынскіх паслуг, якія аказваюцца арганізацыямі аховы 
здароўя, а таксама пералік неабходных дакументаў зацвярджаецца Мiнiстэрствам аховы 
здароўя Рэспублiкi Беларусь. 
 У выпадку, калі пасля прыняцця рашэння аб датэрміновым 
распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу дадзеныя сродкі не 
выкарыстаны або выкарыстаны не ў поўным аб'ёме, права на зварот за 
распараджэннем пакінутымі нявыкарыстанымі сродкамі сямейнага капіталу 
прадастаўляецца ў парадку і на ўмовах, устаноўленых Указам і Палажэннем. 
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	Даведачна: Заява аб распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу падаецца членам сям'і, у дачыненні да якога аформлена згода. Калi такая згода не дасягнута, заява падаецца адным з паўналетніх членаў сям'і або законным прадстаўніком непаўналетняга члена с...
	Заява аб распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу можа быць адклікана грамадзянінам паводле яго жадання да прыняцця рашэння аб распараджэнні (адмове ў распараджэнні) сродкамі сямейнага капіталу.
	Копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа выдаецца пры звароце грамадзяніна асабіста або праз яго прадстаўніка.
	Іншым паўналетнім членам сям'і (законным прадстаўнікам непаўналетніх членаў сям'і) па іх патрабаванні выдаецца копiя рашэння аб распараджэнні (адмове ў распараджэнні) сродкамі сямейнага капіталу.
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