
ПЕРАЛІК 

адміністрацыйных працэдур у дачыненні да грамадзян, заявы (дакументы) для ажыццяўлення якіх прымаюцца ў службе "адно акно" 

Веткаўскага раённага выканаўчага камітэта 

 

(Гомельская вобласць, г. Ветка, плошча Красная, 8, 1-ы паверх адміністрацыйнага будынка райвыканкама) 

 

№ 

п\п 

Згодна з пералікам адміністрацыйных працэдур, якія 
ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі 

па заявах грамадзян, зацверджаных Указам № 200 

Месца ажыццяўлення 
прыёму заяў ( 

дакументаў), выдачы 
выніковага дакумента, 

адказныя за прыём і 
выдачу (узаемазаменныя 

спецыялісты) 

Найменне аддзела (Упраўлення) 
райвыканкама, упаўнаважанага 

органа, які ажыццяўляе 
адміністрацыйную працэдуру, асобы, 

адказнай за выкананне 
адміністрацыйнай працэдуры, і асобы, 
якая яе замяняе ў выпадку адсутнасці 

№ 

адмін. 

прац. 

Назва адміністрацыйнай працэдуры 

ЖЫЛЛЁВЫЯ ПРАВААДНОСІНЫ 

1.  1.1.2. Прыняцце рашэння аб дазволе адчужэння аднакватэрнага 

жылога дома, кватэры ў шматкватэрным або 

блакіраваным жылым доме (далей у гэтым падпункце, 

падпунктах 1.1.28, 1.1.31 і 1.1.32 гэтага пункта, пунктах 1.6 

і 1.6
1
 гэтага пераліку - жылое памяшканне), а таксама 

аб'екта нерухомасці, утворанага ў выніку яго падзелу або 

зліцця, незавершанай закансерваванай капітальнай 

пабудовы, доляй у праве ўласнасці на названыя аб'екты, 

пабудаваныя (рэканструяваныя) або набытыя з 

выкарыстаннем ільготнага крэдыту або пабудаваныя 

(рэканструяваныя) з выкарыстаннем субсідыі на выплату 

часткі працэнтаў за карыстанне крэдытам (субсідыі на 

выплату часткі працэнтаў за карыстанне крэдытам і 

субсідыі на пагашэнне асноўнага доўгу па крэдыту), 

выдадзеных банкамі на іх будаўніцтва (рэканструкцыю) 

ва ўстаноўленым парадку (купля-продаж, дарэнне, мена 

або іншая здзелка аб адчужэнні на працягу пяці гадоў з 

дня датэрміновага пагашэння гэтых крэдытаў, але не 

больш за перыяд, які застаўся да наступлення тэрміну іх 

поўнага пагашэння, устаноўленага крэдытнымі 

дагаворамі, або дарэнне або мена да пагашэння гэтых 

крэдытаў), у выпадках, калі неабходнасць атрымання 

такога дазволу прадугледжана заканадаўчымі актамі, якія 

рэгулююць пытанні прадастаўлення грамадзянам 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

 Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама   

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 



дзяржаўнай падтрымкі пры будаўніцтве (рэканструкцыі) 

або набыцці жылых памяшканняў 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1. заява 

2.пашпарты або іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх 

членаў сям'і, якія сумесна пражываюць з уласнікам 

3. пісьмовую згоду мужа (жонкі), а таксама іншых 

паўналетніх членаў сям'і, якія сумесна пражываюць з 

уласнікам і маюць права валодання і карыстання жылым 

памяшканнем, а таксама адсутных грамадзян, за якімі 

захоўваецца права валодання і карыстання жылым 

памяшканнем, засведчаную натарыяльна, а ў выпадку 

адчужэння незавершанай закансерваванай капітальнай 

пабудовы - пісьмовую згоду мужа (жонкі) 

4.тэхнічны пашпарт і дакумент, які пацвярджае права 

ўласнасці на жылое памяшканне, аб'ект нерухомасці, 

утворанага ў выніку яго падзелу або зліцця, незавершаную 

закансерваваную капітальную пабудову, долю ў праве 

ўласнасці на названыя аб'екты 

5.дакументы, якія пацвярджаюць падставы адчужэння жылога 

памяшкання, аб'екта нерухомасці, утворанага ў выніку яго 

падзелу або зліцця, незавершанай закансерваванай 

капітальнай пабудовы, долі ў праве ўласнасці на названыя 

аб'екты (пераезд у іншую мясцовасць, скасаванне шлюбу, 

смерць ўласніка жылога памяшкання і іншыя) 

6.дакумент, які пацвярджае пагашэнне льготнага крэдыту на 

будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылога 

памяшкання (у выпадку неабходнасці пацверджання 

названага факту) 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры  

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

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

(або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых 



арганізацый – 1 месяц 

 Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры - бестэрмінова 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.2, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і або копія асабовага рахунку 

2.згода адкрытага акцыянернага таварыства «Ашчадны банк Беларусбанк» на дарэнне або мену жылога памяшкання, а таксама 

аб'екта нерухомасці, утворанага ў выніку яго падзелу або зліцця, незавершанай закансерваванай капiтальнай пабудовы, доляй ў праве 

ўласнасці на названыя аб'екты, пабудаваныя (рэканструяваныя) або набытыя з прыцягненнем ільготнага крэдыту 

2.  1.1.2
1
 Аб дазволе адчужэння зямельнага ўчастка, атрыманага 

грамадзянінам, які стаіць на ўліку для паляпшэння 

жыллёвых умоў, і (або) збудаванага на ім жылога дома або 

аб'екта нерухомасці, утворанага ў выніку яго падзелу, 

зліцця або вылучэння з яго, да заканчэння 8 гадоў з дня 

дзяржаўнай рэгістрацыі такога дома (доляй у праве 

ўласнасці на названыя аб'екты), незавершанай 

закансерваванай пабудовы, размешчанай на такім 

зямельным участку 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1. заява; 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу; 

3.дакумент, які пацвярджае права на зямельны ўчастак; 

4.дакумент, які пацвярджае права ўласнасці на жылы дом, 

аб'ект нерухомасці, утвораны ў выніку яго падзелу, зліцця або 

вылучэння з яго (долю ў праве ўласнасці на названыя 

аб'екты), незавершаную закансерваваную капітальную 

пабудову; 

5.дакументы, якія пацвярджаюць падставы адчужэння 

нерухомай маёмасці (накіраванне на працу (службу) у іншую 

мясцовасць, страта карміцеля ў сям'і, атрыманне I або II 

групы інваліднасці і іншыя абставіны, якія аб'ектыўна 

сведчаць аб немагчымасці выкарыстання нерухомай 

маёмасці); 

6.дакумент, які пацвярджае выкуп у прыватную ўласнасць 

зямельнага ўчастка, прадастаўленага ў пажыццёвае 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел землеўпарадкавання 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела 

землеўпарадкавання Веткаўскага 

райвыканкама 

Чыстабародаў Аляксей Віктаравіч 

каб. 2-1 (будынак райсавета) 

т. 4-28-46 

У выпадку адсутнасці:  

галоўны спецыяліст аддзела 

землеўпарадкавання Веткаўскага 

райвыканкама 

Літвінава Анастасія Мікалаеўна 

каб. 2-1 (будынак райсавета) 

т. 4-28-46 



спадчыннае валоданне або арэнду, або ўнясенне платы за 

права заключэння дагавора арэнды зямельнага ўчастка 

тэрмінам на 99 гадоў, калі зямельны ўчастак, прадстаўлены ў 

пажыццёвае спадчыннае валоданне або арэнду на тэрмін 

меншы, чым 99 гадоў, у адпаведнасці з заканадаўствам не 

можа быць набыты ў прыватную ўласнасць*****; 

7.дакумент, які пацвярджае ўнясенне грамадзянінам 

Рэспублікі Беларусь платы ў памеры 100, 80 або 50 працэнтаў 

ад кадастравага кошту зямельнага ўчастка, калі зямельны 

ўчастак быў прадастаўлены ў прыватную ўласнасць адпаведна 

без унясення платы, з унясеннем платы ў памеры 20 або 50 

працэнтаў ад кадастравага кошту зямельнага ўчастка*****; 

8.дакумент, які пацвярджае датэрміновае ўнясенне платы за 

зямельны ўчастак, прадстаўлены ў прыватную ўласнасць, або 

платы за права заключэння дагавора арэнды зямельнага 

ўчастка, прадастаўленага ў арэнду на 99 гадоў, калі 

землекарыстальніку прадастаўлялася растэрміноўка іх 

ўнясення*****. 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

10 рабочых дзён з дня падачы заявы – а ў выпадку 

выпатрабавання дакументаў пры прыняцці рашэння, не 

звязанага з адмовай у ажыццяўленні гэтай працэдуры, - 10 

рабочых дзён з дня прадстаўлення такіх дакументаў  

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

 Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.21, самастойна запытаных мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

 1. даведка аб стане на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў 

3.  1.1.3. Аб дачы згоды на адчужэнне жылога памяшкання, у якім 

пражываюць непаўналетнія члены, былыя члены сям'і 

ўласніка, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным 

становішчы або маюць патрэбу ў дзяржаўнай абароне, або 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

Аддзел адукацыі, спорту і турызму 

райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 



грамадзяне, прызнаныя недзеяздольнымі або 

абмежаваныя ў дзеяздольнасці судом, або жылога 

памяшкання, замацаванага за дзецьмі-сіротамі або 

дзецьмі, якія засталіся без апекі бацькоў, або жылога 

памяшкання, якое належыць непаўналетнім 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

2. тэхнічны пашпарт і дакумент, які пацвярджае права 

ўласнасці на жылое памяшканне, якое адчужаецца 

3.пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх (пры адчужэнні 

жылых памяшканняў, у якіх пражываюць непаўналетнія 

члены, былыя члены сям'і ўласніка, а таксама жылых 

памяшканняў, якія належаць непаўналетнім) 

4. тэхнічны пашпарт і дакумент, які пацвярджае права 

ўласнасці законнага прадстаўніка непаўналетняга члена, 

былога члена сям'і ўласніка, які знаходзіцца ў сацыяльна 

небяспечным становішчы або мае патрэбу ў дзяржаўнай 

абароне, або грамадзяніна, прызнанага недзеяздольным або 

абмежаванага ў дзеяздольнасці судом, дзіцяці-сіраты або 

дзіцяці, якое засталося без апекі бацькоў, непаўналетняга на 

жылое памяшканне, у якім названыя асобы будуць пражываць 

пасля здзяйснення здзелкі, - у выпадку наяўнасці такога 

жылога памяшкання 

5.папярэдні дагавор набыцця жылога памяшкання, копіі 

тэхнічнага пашпарта і дакумента, які пацвярджае права 

ўласнасці на жылое памяшканне, якое набываецца, у якім 

будзе пражываць пасля здзелкі непаўнагадовы член, былы 

член сям'і ўласніка, які знаходзіцца ў сацыяльна небяспечным 

становішчы або мае патрэбу ў дзяржаўнай абароне, або 

грамадзянін, прызнаны недзеяздольным або абмежаваны ў 

дзеяздольнасці судом, дзіця-сірата або дзіця, якое засталося 

без апекі бацькоў, непаўнагадовы, - у выпадку набыцця 

законным прадстаўніком іншага жылога памяшкання 

6.дагавор, які прадугледжвае будаўніцтва жылога 

памяшкання, а таксама дагавор найму жылога памяшкання 

прыватнага жыллёвага фонду або дагавор найму жылога 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

 

 

 

Загадчык сектара сацыяльна-

выхаваўчай работы дзяржаўнай 

установы " Веткаўскі раённы вучэбна-

метадычны кабінет»  

Драбышэўская Алеся Уладзіміраўна 

т. 4-26-72 

У выпадку адсутнасці: 

метадыст аддзела сацыяльна-

выхаваўчай работы дзяржаўнай 

установы «Веткаўскі раённы вучэбна-

метадычны кабінет»  

 Варушына Жанна Мікалаеўна 

т. 4-26-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



памяшкання камерцыйнага выкарыстання дзяржаўнага 

жыллёвага фонду, дагавор паднайму жылога памяшкання 

дзяржаўнага жыллёвага фонду, у якім будзе пражываць 

непаўнагадовы член, былы член сям'і ўласніка, які 

знаходзіцца ў сацыяльна небяспечным становішчы або мае 

патрэбу ў дзяржаўнай абароне, або грамадзянін, прызнаны 

недзеяздольным або абмежаваны ў дзеяздольнасці судом, 

дзіця-сірата або дзіця, якое засталося без апекі бацькоў, 

непаўнагадовы да заканчэння будаўніцтва і здачы дома ў 

эксплуатацыю – у выпадку адчужэння жылога памяшкання ў 

сувязі з будаўніцтвам іншага жылога памяшкання 

7.пашпарт для пастаяннага пражывання за межамі Рэспублікі 

Беларусь непаўналетняга члена, былога члена сям'і ўласніка, 

які знаходзіцца ў сацыяльна небяспечным становішчы або мае 

патрэбу ў дзяржаўнай абароне, або грамадзяніна, прызнанага 

недзеяздольным або абмежаванага ў дзеяздольнасці судом, 

дзіцяці-сіраты або дзіцяці, якое засталося без апекі бацькоў, 

непаўналетняга - у выпадку адчужэння жылога памяшкання ў 

сувязі з выездам на пастаяннае жыхарства за межы Рэспублікі 

Беларусь 

8.дакумент, які пацвярджае факт прызнання грамадзяніна, які 

знаходзіцца ў сацыяльна небяспечным становішчы, або мае 

патрэбу ў дзяржаўнай абароне, або факт прызнання 

грамадзяніна недзеяздольным, або абмежаваным у 

дзеяздольнасці судом, або дакумент, які пацвярджае факт 

замацавання жылога памяшкання за дзіцем-сіратой або 

дзіцем, якое засталося без апекі бацькоў 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры  

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

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

(або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых 

арганізацый – 1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 6 месяцаў 



Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.3, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

 

1.даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і ці копія асабовага рахунку; 

2.інфармацыя, якая пацвярджае адпаведнасць набытага жылога памяшкання тыпавых спажывецкіх якасцях; 

3.згода на адчужэнне жылога памяшкання законнага прадстаўніка непаўналетняга, які знаходзіцца ў дзіцячай інтэрнатнай установе, 

які выхоўваецца ў апякунскай сям'і, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу, - у дачыненні да жылых памяшканняў, у якіх 

пражываюць непаўналетнія члены, былыя члены сем'яў уласнікаў жылых памяшканняў, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным 

становішчы або прызнаныя, якія маюць патрэбу ў дзяржаўнай абароне, або жылых памяшканняў, замацаваных за дзецьмі-сіротамі 

або дзецьмі, якія засталіся без апекі бацькоў 

4.  1.1.4. Аб дачы згоды на заклад жылога памяшкання, у якім 

пражываюць непаўналетнія або якое належыць 

непаўналетнім 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

2.тэхнічны пашпарт і дакумент, які пацвярджае права 

ўласнасці на жылое памяшканне, якое з'яўляецца прадметам 

закладу 

3.пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей 

4.крэдытны дагавор - у выпадку забеспячэння залогам 

крэдытнага дагавора 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1 месяц з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 6 месяцаў 

 

 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел адукацыі, спорту і турызму 

райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Загадчык сектара сацыяльна-

выхаваўчай работы дзяржаўнай 

установы " Веткаўскі раённы вучэбна-

метадычны кабінет»  

Драбышэўская Алеся Уладзіміраўна  

т. 4-26-72 

У выпадку адсутнасці: 

метадыст аддзела сацыяльна-

выхаваўчай работы дзяржаўнай 

установы «Веткаўскі раённы вучэбна-

метадычны кабінет»  

 Варушына Жанна Мікалаеўна 

т. 4-26-72 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.4, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1.копія асабовага рахунку на жылое памяшканне, якое з'яўляецца прадметам закладу 

5.  1.1.5 Прыняцце рашэння аб пастаноўцы на ўлік (аднаўленні на 

ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні 

жыллёвых умоў 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 



грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1. заява 

2.пашпарты або іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх 

паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні 

непаўналетніх дзяцей, якія прымаюцца на ўлік для 

паляпшэння жыллёвых умоў і (або) якія знаходзіліся на такім 

уліку 

3.дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або 

першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у 

выпадку наяўнасці такога права 

4.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 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

 бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1 месяц з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.5, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб займаемым у дадзеным населеным пункце жылым памяшканні і складзе сям'і; 

2. даведкі аб змешчаных ва ўласнасці грамадзяніна і членаў яго сям'і жылых памяшканнях у населеным пункце па месцы падачы 

заявы аб прыняцці на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў; 

3. звесткі аб адсутнасці факту пастаноўкі на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў па месцы жыхарства мужа – у 

выпадку яго рэгістрацыі ў іншым населеным пункце або раёне населенага пункта; 

4. рашэнне мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб прызнанні займанага жылога памяшкання, якое не адпавядае 

устаноўленым для пражывання санітарным і тэхнічным патрабаванням – пры прыняцці грамадзян на ўлік, якія маюць патрэбу ў 

паляпшэнні жыллёвых умоў на падставе, прадугледжанай у падпункце 3.1.3 пункта 3 Палажэння аб уліку грамадзян, якія маюць 

патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, і аб парадку прадастаўлення жылых памяшканняў дзяржаўнага жыллёвага фонду, 

зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 16 снежня 2013 г. № 563 " Аб некаторых пытаннях прававога рэгулявання 

жыллёвых адносін "(Нацыянальны прававы інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 20.12.2013, 1/14698); 



5. копіі дакумента аб адукацыі і працоўнага дагавора (кантракта) з арганізацыяй, якая працаўладкавала – пры прыняцці грамадзян 

на ўлік, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў на падставе, прадугледжанай у падпункце 3.2 пункта 3 Палажэння аб уліку 

грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, і аб парадку прадастаўлення жылых памяшканняў дзяржаўнага 

жыллёвага фонду; 

6. дагавор найму жылога памяшкання – пры прыняцці грамадзян на ўлік, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў на 

падставах, прадугледжаных у падпунктах 3.1.4–3.1.6 пункта 3 Палажэння аб уліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні 

жыллёвых умоў, і аб парадку прадастаўлення жылых памяшканняў дзяржаўнага жыллёвага фонду; 

7. дагавор фінансавай арэнды (лізінгу) жылога памяшкання-пры прыняцці грамадзян на ўлік, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні 

жыллёвых умоў на падставе, прадугледжанай падпунктам 1.5 пункта 1 артыкула 36 Жыллёвага кодэкса 

8. даведка, якая змяшчае звесткі з запісу акта аб заключэнні шлюбу – калі ў запісе акта аб заключэнні шлюбу муж і жонка значацца як  

уступіўшыя ў шлюб упершыню, –  пры прыняцці грамадзян на ўлік, які маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў па падставе, 

прадугледжанай падпунктам 1.11 пункта 1 артыкула 36 Жыллёвага кодэкса 

9. копія працоўнага дагавора (кантракта) – пры прыняцці грамадзян на ўлік, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў па 

падставе, прадугледжанай падпунктам 1.4 артыкула 36 Жыллёвага кодэкса 

10. дакументы, якія сведчаць аб адсутнасці апекі бацькоў, звесткі аб замацаванні жылых памяшканняў за дзецьмі-сіротамі і дзецьмі, 

якія засталіся без апекі бацькоў, а таксама за асобамі з ліку дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, а таксама звесткі аб 

тым, што названыя асобы не могуць быць уселенымі ў замацаванае жылое памяшканне, з якога выбылі, і немагчымасць ўсялення ў 

гэтае жылое памяшканне ўстаноўлена мясцовым выканаўчым і распарадчым органам па месцы знаходжання дадзенага жылога 

памяшкання, – пры прыняцці грамадзян на ўлік, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў на падставе, прадугледжанай 

часткай першай падпункта 3.3 пункта 3 Палажэння аб уліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, і аб 

парадку прадастаўлення жылых памяшканняў дзяржаўнага жыллёвага фонду. 

6.  1.1.5
1
. Аб унясенні змяненняў у склад сям'і, з якім грамадзянін 

знаходзіцца на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў (у 

выпадку павелічэння складу сям'і) 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1. заява 

2.пашпарты або іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх 

паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні 

непаўналетніх дзяцей, якія прымаюцца на ўлік для 

паляпшэння жыллёвых умоў і (або) якія знаходзіліся на такім 

уліку 

3.дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або 

першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у 

выпадку наяўнасці такога права 

4.звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і-пры 

наяўнасці права на атрыманне жылога памяшкання 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 



сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад даходу і маёмасці 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры  

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1 месяц з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.5
1
, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб займаемым у дадзеным населеным пункце жылым памяшканні і складзе сям'і; 

2. даведкі аб змешчаных ва ўласнасці грамадзяніна і членаў яго сям'і жылых памяшканняў у населеным пункце па месцы падачы 

заявы; 

3. звесткі аб адсутнасці факту пастаноўкі на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў па месцы жыхарства мужа – у 

выпадку яго рэгістрацыі ў іншым населеным пункце або раёне населенага пункта; 

4. даведка, якая змяшчае звесткі з запісу акта аб заключэнні шлюбу – калі ў запісе акта аб заключэнні шлюбу муж і жонка значацца як  

уступіўшыя ў шлюб упершыню, - пры прыняцці грамадзян на ўлік, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў па падставе, 

прадугледжанай падпунктам 1.11 пункта 1 артыкула 36 Жыллёвага кодэкса 

7.  1.1.5
2
. Аб унясенні змяненняў у склад сям'і, з якім грамадзянін 

знаходзіцца на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў (у 

выпадку змяншэння складу сям'і) 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява; 

2.пашпарты або іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх 

паўналетніх грамадзян 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

15 дзён з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 



бестэрмінова 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.5
2
, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб займаемым у дадзеным населеным пункце жылым памяшканні і складзе сям'і; 

2. даведкі аб жылых памяшканнях, якія знаходзяцца ва ўласнасці грамадзяніна і членаў яго сям'і ў населеным пункце па месцы 

падачы заявы 

8.  1.1.5
3
. Аб уключэнні ў асобныя спісы ўліку для паляпшэння 

жыллёвых умоў 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява; 

2.пашпарты або іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх 

паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні 

непаўналетніх дзяцей; 

3.дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або 

першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у 

выпадку наяўнасці такога права; 

4.звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і-пры 

наяўнасці права на атрыманне жылога памяшкання 

сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад даходу і маёмасці. 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

15 дзён з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

 

 

 

 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.5
3
, самастойна запытаных мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб займаемым у дадзеным населеным пункце жылым памяшканні і складзе сям'і; 

2. даведкі аб змешчаных ва ўласнасці грамадзяніна і членаў яго сям'і жылых памяшканнях у населеным пункце па месцы падачы 

заявы  

9.  1.1.6. Прыняцце рашэння аб падзеле (аб'яднанні) чаргі, аб 

пераафармленні чаргі з грамадзяніна на паўналетняга 

члена яго сям'і 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 



Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1. заява 

2.пашпарты або іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх 

паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні 

непаўналетніх дзяцей, якія прымаюцца на ўлік для 

паляпшэння жыллёвых умоў і (або) якія знаходзяцца на такім 

уліку 

3.дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або 

першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у 

выпадку наяўнасці такога права 

4.звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - у 

выпадку пастаноўкі на ўлік грамадзян, якія маюць права на 

атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў 

залежнасці ад іх даходу і маёмасці 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1 месяц з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.6, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб займаемым у дадзеным населеным пункце жылым памяшканні і складзе сям'і; 

2. даведка аб жылых памяшканнях, якія знаходзяцца ва ўласнасці грамадзяніна ў населеным пункце па месцы падачы заявы 

10.  1.1.7 Прыняцце рашэння аб зняцці грамадзян з уліку для 

паляпшэння жыллёвых умоў 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява; 

2.пашпарты або іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх 

паўналетніх грамадзян 

 Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 



адміністрацыйнай працэдуры бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

15 дзён з дня падачы заявы 

 Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры - бестэрмінова 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

11.  1.1.10 Прыняцце рашэння аб індэксацыі чэкаў “Жыллё” 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.чэкі “Жыллё” з выпіскай са спецыяльнага (чэкавага) 

рахунку 

4.пасведчанне аб праве на спадчыну або копія рашэння суда - 

у выпадку, калі чэкі "Жыллё" былі атрыманы ў спадчыну або 

па рашэнні суда 

5.дагавор дарэння - у выпадку, калі чэкі "Жыллё" былі 

атрыманы па дамове дарэння 

6.праектна-каштарысная дакументацыя на будаўніцтва 

(рэканструкцыю) жылога дома, дакументы, якія 

пацвярджаюць кошт набытых будматэрыялаў у цэнах, якія 

дзейнічаюць на момант звароту, - у выпадку будаўніцтва 

(рэканструкцыі) аднакватэрнага, блакіраванага жылога дома 

7.даведка аб запазычанасці па будаўніцтве на момант звароту, 

выдаецца арганізацыяй забудоўшчыкаў або забудоўшчыкам, - 

у выпадку будаўніцтва жылых памяшканняў у складзе 

арганізацыі забудоўшчыкаў, у парадку долевага ўдзелу ў 

жыллёвым будаўніцтве, па дагаворах стварэння аб'ектаў 

долевага будаўніцтва або па іншых дагаворах, якія 

прадугледжваюць будаўніцтва жылых памяшканняў 

8.дагавор куплі-продажу жылога памяшкання - у выпадку 

набыцця жылога памяшкання шляхам куплі 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

 

У адсутнасць: 

галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 



1 месяц з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бестэрмінова 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.10, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб налічанай жыллёвай квоце; 

2. даведка аб пастаноўцы на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў па месцы працы (службы) у дзяржаўных органах, іншых 

арганізацыях; 

3. даведка падраздзялення банка (юрыдычнай асобы) аб запазычанасці па вяртанні крэдыту (пазыкі) на момант звароту грамадзяніна-

пры пагашэнні запазычанасці па крэдытах (пазыках), узятых і выкарыстаных для выплаты паявога ўзносу ў жыллёвым або 

жыллёва-будаўнічым кааператыве, фінансаванні індывідуальнага або калектыўнага жыллёвага будаўніцтва, рэканструкцыі 

аднакватэрных, блакіраваных жылых дамоў, долевага ўдзелу ў жыллёвым будаўніцтве, набыцця жылля шляхам куплі; 

4. звесткі аб даце ўвядзення дома ў эксплуатацыю – пры пагашэнні запазычанасці па крэдытах (пазыках), узятых і выкарыстаных для 

выплаты паявога ўзносу ў жыллёвым або жыллёва-будаўнічым кааператыве, фінансаванні індывідуальнага або калектыўнага 

жыллёвага будаўніцтва, рэканструкцыі аднакватэрных, блакіраваных жылых дамоў, долевага ўдзелу ў жыллёвым будаўніцтве, 

набыцці жылля шляхам куплі пасля ўвядзення дома ў эксплуатацыю 

12.  1.1.11 Прыняцце рашэння аб падзеле чэкаў " Жыллё» 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява; 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу; 

3.чэкі «Жыллё" з выпіскай са спецыяльнага (чэкавага) 

рахунку 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1 месяц з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

 

У адсутнасць: 

галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.11, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб налічанай жыллёвай квоце 



13.  1.1.12 Прыняцце рашэння аб прызнанні жылога памяшкання не 

адпаведным устаноўленым для пражывання санітарным і 

тэхнічным патрабаванням 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заяву (пры долевай уласнасці на жылое памяшканне-заяву, 

падпісаную ўсімі ўдзельнікамі долевай уласнасці); 

2.тэхнічны пашпарт і дакумент, які пацвярджае права 

ўласнасці на жылое памяшканне або права валодання і 

карыстання жылым памяшканнем 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

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

(або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых 

арганізацый - 2 месяцы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

6 месяцаў 

 

 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.12, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і або копія асабовага рахунку 

14.  1.1.13 Прыняцце рашэння аб змяненні дагавора найму жылога 

памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры: 

па патрабаванні наймальнікаў, якія аб'ядноўваюцца ў 

адну сям'ю 

1.заявы наймальнікаў, якія аб'ядноўваюцца ў адну сям'ю; 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу; 

3.пісьмовую згоду паўналетніх членаў сям'і, якія сумесна 

пражываюць з наймальнікамі і аб’яднаныя ў адну сям'ю; 

4.дакументы, якія пацвярджаюць ступень сваяцтва 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 



(пасведчанне аб заключэнні шлюбу, пасведчанне аб 

нараджэнні); 

5.дакумент, які пацвярджае змяненне прозвішча ці іншых 

дадзеных грамадзяніна – у выпадку іх змены 

з прычыны прызнання наймальнікам іншага члена сям'і 

1.заява паўналетняга члена сям'і наймальніка; 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу; 

3.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; 

4.дакумент, які пацвярджае змяненне прозвішча ці іншых 

дадзеных грамадзяніна – у выпадку іх змены 

па патрабаванні члена сям'і наймальніка 

1.заява паўналетняга члена сям'і наймальніка; 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу; 

3.пісьмовая згода іншых паўналетніх членаў сям'і 

наймальніка, якія сумесна з ім пражываюць; 

4.дакумент, які пацвярджае агульную плошчу жылога 

памяшкання, якое прыпадае на яго долю, альбо пагадненне аб 

парадку карыстання жылым памяшканнем; 

5.дакумент, які пацвярджае змяненне прозвішча ці іншых 

дадзеных грамадзяніна – у выпадку іх змены 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры -  бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры -15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту 

дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, 

іншых арганізацый - 1 месяц; 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай 

працэдуры 6 месяцаў 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

 Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.13, самастойна запытаных мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб займаемым у дадзеным населеным пункце жылым памяшканні і складзе сям'і; 

2. даведкі аб змешчаных ва ўласнасці грамадзяніна і членаў яго сям'і жылых памяшканнях у населеным пункце па месцы заключэння 

дагавора-найму жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду. 



15.  1.1.14 Прыняцце рашэння аб пераводзе жылога памяшкання ў 

нежылое 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява; 

2.тэхнічны пашпарт і дакумент, які пацвярджае права 

ўласнасці на жылое памяшканне; 

3.пісьмовую згоду ўсіх уласнікаў жылога памяшкання, якое 

знаходзіцца ў агульнай уласнасці; 

4.пісьмовую згоду паўналетніх грамадзян, якія пражываюць у 

жылым памяшканні, а таксама засведчаную натарыяльна 

пісьмовую згоду адсутных грамадзян, за якімі захоўваецца 

права валодання і карыстання жылым памяшканнем, - калі 

пры пераводзе жылога памяшкання ў нежылое ў 

аднакватэрным жылым доме ці кватэры захоўваюцца іншыя 

жылыя памяшканні; 

5.пісьмовую згоду трэціх асоб – у выпадку, калі права 

ўласнасці на жылое памяшканне, якое пераводзіцца, 

абцяжарана правамі трэціх асоб. 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры-0,5 базавай велічыні 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

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

(або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых 

арганізацый-1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.14, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і ці копія асабовага рахунку; 

2. выпіскі з рэгістрацыйнай кнігі; 

3. згоду органаў апекі і папячыцельства (у выпадку пражывання ў жылым памяшканні непаўналетніх, якія прызнаны што 

знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы або маюць патрэбу ў дзяржаўнай абароне, або грамадзян, прызнаных 

недзеяздольнымі або абмежаваных у дзеяздольнасці судом, або замацавання гэтага жылога памяшкання за дзецьмі-сіротамі або 



дзецьмі, якія засталіся без апекі бацькоў); 

4. звесткі з гарадской (раённай) інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, занальнага цэнтра гігіены і 

эпідэміялогіі, органа дзяржэнергагазнагляд, тэрытарыяльнага органа (падраздзялення) па надзвычайных сітуацыях аб адпаведнасці 

пераводу жылога памяшкання ў нежылое правілах у галіне архітэктурнай, горадабудаўнічай і будаўнічай дзейнасці, прыродаахоўным, 

санітарна-эпідэміялагічным патрабаванням, патрабаванням пажарнай бяспекі і іншым абавязковым патрабаванням тэхнічных 

нарматыўных прававых актаў. 

16.  1.1.15 Прыняцце рашэння аб адмене пастановы аб пераводзе 

жылога памяшкання ў нежылое 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява; 

2.тэхнічны пашпарт і дакумент, які пацвярджае права 

ўласнасці на нежылое памяшканне 

 Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры-0,2 базавай велічыні 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

15 дзён з дня падачы заявы 

 Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры - бестэрмінова 

 

 

 

 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

17.  1.1.15
1
 Аб пераводзе нежылога памяшкання ў жылое 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява; 

2.тэхнічны пашпарт і дакумент, які пацвярджае права 

ўласнасці на нежылое памяшканне; 

3.пісьмовую згоду ўсіх уласнікаў нежылога памяшкання, 

якое знаходзіцца ў агульнай уласнасці; 

4.пісьмовую згоду трэціх асоб-у выпадку, калі права 

ўласнасці на нежылое памяшканне, якое пераводзіцца, 

абцяжарана правамі трэціх асоб; 

5.план-схема або пералік (апісанне) работ па рэканструкцыі 

нежылога памяшкання, складзены ў адвольнай форме 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры-0,5 базавай велічыні 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 



Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

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

(або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых 

арганізацый-1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.15
1
, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. звесткі аб адпаведнасці пераводу нежылога памяшкання ў жылое правілам горадабудаўніцтва, прыродаахоўным, санітарным, 

супрацьпажарным і іншым патрабаванням тэхнічных нарматыўных прававых актаў; 

2. выпіскі з рэгістрацыйнай кнігі 

18.  1.1.15
2
 Аб адмене пастановы аб пераводзе нежылога 

памяшкання ў жылое 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява; 

2.тэхнічны пашпарт і дакумент, які пацвярджае права 

ўласнасці на жылое памяшканне. 

  Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры-0,2 базавай велічыні 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

15 дзён з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

19.  1.1.16 Прыняцце рашэння аб зносе непрыдатнага для 

пражывання жылога памяшкання 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява; 

2.тэхнічны пашпарт і дакумент, які пацвярджае права 

Служба 

"Адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 



ўласнасці на жылое памяшканне; 

3.пісьмовую згоду ўсіх уласнікаў жылога памяшкання, якое 

знаходзіцца ў агульнай уласнасці; 

4.пісьмовая згода трэціх асоб - у выпадку, калі права 

ўласнасці на жылое памяшканне, якое зносяць, абцяжарана 

правамі трэціх асоб 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

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

(або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых 

арганізацый-1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.16, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і ці копія асабовага рахунку; 

2. выпіска з рэгістрацыйнай кнігі; 

3. згоду органаў апекі і папячыцельства – у выпадку выбару грамадзянінам, якія з'яўляюцца ўласнікам жылога памяшкання, якое 

зносіцца, (долі ў праве агульнай уласнасці на адпаведнае нерухомую маёмасць), правы на атрыманне грашовай кампенсацыі, калі ў 

падлягаемым зносу жылым доме (кватэры) зарэгістраваны непаўналетнія члены сям'і ўласніка, якія прызнаны што знаходзяцца ў 

сацыяльна небяспечным становішчы або маюць патрэбу ў дзяржаўнай абароне, або ў жылым доме (кватэры) пражываюць 

грамадзяне, прызнаныя недзеяздольнымі або абмежаваныя ў дзеяздольнасці судом, або гэты жылы дом (кватэра) замацаваны за 

дзецьмі-сіротамі або дзецьмі, якія засталіся без апекі бацькоў 

20.  1.1.17 Прыняцце рашэння аб узгадненні выкарыстання не па 

прызначэнні аднакватэрнага, блакіраванага жылога 

дома або яго часткі 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява; 

2.тэхнічны пашпарт і дакумент, які пацвярджае права 

ўласнасці на аднакватэрны, блакіраваны жылы дом або яго 

часткі; 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 



3.пісьмовую згоду паўналетніх членаў сям'і ўласніка 

аднакватэрнага, блакіраванага жылога дома або яго часткі на 

выкарыстанне гэтага жылога дома або яго часткі не па 

прызначэнні; 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры-0,5 базавай велічыні 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

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

(або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых 

арганізацый-1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.17, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і або копія асабовага рахунку 

21.  1.1.18 Прыняцце рашэння аб прадастаўленні жылога 

памяшкання камерцыйнага выкарыстання дзяржаўнага 

жыллёвага фонду 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява; 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу. 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1 месяц з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.18, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. звесткі аб пастаноўцы на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў; 



2. даведка аб займаемым у дадзеным населеным пункце жылым памяшканні і складзе сям'і - для тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні 

жыллёвых умоў; 

3. даведка аб жылых памяшканнях, якія знаходзяцца ва ўласнасці грамадзяніна ў адпаведным населеным пункце - для тых, хто мае 

патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў 

22.  1.1.18
1
 Аб уключэнні жылога памяшкання камерцыйнага 

выкарыстання дзяржаўнага жыллёвага фонду ў склад 

жылых памяшканняў сацыяльнага карыстання 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява; 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу; 

3.дакумент, які пацвярджае права на прадастаўленне жылога 

памяшкання сацыяльнага карыстання; 

4.звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - пры 

пацверджанні права на атрыманне жылога памяшкання 

сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і 

маёмасці. 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры  

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1 месяц з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.18-1, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб займаемым у дадзеным населеным пункце жылым памяшканні і складзе сям'і; 

2. даведка аб жылых памяшканнях, якія знаходзяцца ва ўласнасці грамадзяніна ў адпаведным населеным пункце 

23.  1.1.19 Прыняцце рашэння аб прадастаўленні вызваленага 

жылога пакоя дзяржаўнага жыллёвага фонду 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява; 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 



2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу. 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры  

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

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

(або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых 

арганізацый-1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.19, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

 1. даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і ці копія асабовага рахунку; 

2. даведка аб пастаноўцы на ўлік, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў – у выпадку прадастаўлення вызваленага 

ізаляванага жылога пакоя дзяржаўнага жыллёвага фонду ў кватэры, у якой пражываюць наймальнікі па дамове наймання жылога 

памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду або ўласнікі жылых памяшканняў прыватнага жыллёвага фонду, наймальнікі па дамове 

наймання жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду 

24.  1.1.20 Прыняцце рашэння аб прадастаўленні жылога 

памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду меншага 

памеру замест таго, што займалі 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява, падпісаная 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; 

2.пашпарты або 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; 

3.пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей - для 

асобы, якія маюць непаўналетніх дзяцей. 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 



адміністрацыйнай працэдуры-бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1 месяц з дня падачы заявы  

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.20, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

 1. даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і ці копія асабовага рахунку; 

2. згоду органаў апекі і папячыцельства, калі ў жылым памяшканні пражываюць або маюць права на пражыванне непаўналетнія, 

якія прызнаны што знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы або маюць патрэбу ў дзяржаўнай абароне, або ў жылым 

памяшканні пражываюць грамадзяне, прызнаныя недзеяздольнымі або абмежаваныя ў дзеяздольнасці судом, ці гэта жылое 

памяшканне замацавана за дзецьмі-сіротамі або дзецьмі, якія засталіся без апекі бацькоў 

25.  1.1.21 Аб ўзгадненні (дазволе) перабудовы і (або) 

перапланіроўкі жылога памяшкання, нежылога 

памяшкання ў жылым доме. 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры * 

1. заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.пісьмовую згоду паўналетніх грамадзян, якія маюць права 

валодання і карыстання памяшканнем, перабудова і (або) 

перапланіроўка якога ініцыіруецца, і ўдзельнікаў агульнай 

долевай уласнасці (у выпадку, калі памяшканне знаходзіцца 

ў агульнай долевай уласнасці двух або больш асоб), а ў 

выпадку часовай адсутнасці такіх грамадзян і ўдзельнікаў-

засведчаную натарыяльна іх пісьмовую згоду 

4.тэхнічны пашпарт і дакумент, які пацвярджае права 

ўласнасці на памяшканне, - для ўласніка памяшкання 

5.план-схема або пералік (апісанне) работ па 

пераўладкаванні і (або) перапланіроўцы памяшкання, 

складзены ў адвольнай форме 

6.пісьмовую згоду арганізацыі забудоўшчыкаў у жылых 

дамах гэтай арганізацыі-для члена арганізацыі 

забудоўшчыкаў, які не з'яўляецца ўласнікам памяшкання 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

 Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

  

намеснік начальніка аддзела ЖКГ 

Булановіч Дзмітрый Віктаравіч 

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25 

 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

 



7.пісьмовую згоду залогатрымальніка жылога памяшкання, 

нежылога памяшкання ў жылым доме на ўзгадненне (дазвол) 

перабудовы і (або) перапланіроўкі, калі жылое памяшканне, 

нежылое памяшканне ў жылым доме перададзеныя ў заклад і 

распараджэнне прадметам закладу без згоды 

залогатрымальніка не прадугледжана заканадаўствам або 

дагаворам аб закладзе 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры ** 

0,5 базавай велічыні 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1 месяц з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.21, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1.даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і або копія асабовага рахунку 

26.  1.1.21
1
 Аб узгадненні (дазволе) самавольных перабудовы і (або) 

перапланіроўкі жылога памяшкання, нежылога 

памяшкання ў жылым доме дакументы і (або) звесткі,  

якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення 

адміністрацыйнай працэдуры* 

1.заява; 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу; 

3.тэхнічнае заключэнне аб тым, што перабудова і (або) 

перапланіроўка не ўплываюць на бяспеку эксплуатуемага 

будынка і выкананы ў адпаведнасці з патрабаваннямі 

тэхнічных нарматыўных прававых актаў; 

4.пісьмовую згоду паўналетніх грамадзян, якія маюць права 

валодання і карыстання перабудаваным і (або) 

перапланаваным памяшканнем, і ўдзельнікаў агульнай 

долевай уласнасці, а ў выпадку часовай адсутнасці такіх 

грамадзян і ўдзельнікаў-засведчаны натарыяльна іх 

пісьмовую згоду; 

5.тэхнічны пашпарт і дакумент, які пацвярджае права 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

намеснік начальніка аддзела жыллёва-

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 

будаўніцтва Веткаўскага 

райвыканкама 

 Булановіч Дзмітрый Віктаравіч 

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25   

У выпадку адсутнасці: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38  

 



ўласнасці на памяшканне – для ўласніка памяшкання; 

6.пісьмовую згоду арганізацыі забудоўшчыкаў у жылых 

дамах гэтай арганізацыі-для члена арганізацыі 

забудоўшчыкаў, які не з'яўляецца ўласнікам памяшкання; 

7. пісьмовую згоду залогатрымальніка жылога памяшкання, 

нежылога памяшкання ў жылым доме на ўзгадненне (дазвол) 

самавольных перабудовы і (або) перапланіроўкі, калі жылое 

памяшканне, нежылое памяшканне ў жылым доме 

перададзеныя ў заклад і распараджэнне прадметам закладу 

без згоды залогатрымальніка не прадугледжана 

заканадаўствам або дагаворам аб закладзе; 

8. ведамасць тэхнічных характарыстык, за выключэннем 

выпадкаў, калі зроблены выключна работы па замене ці 

пераносу сістэм газазабеспячэння, цэнтральнага ацяплення, 

смеццевыдалення, газавыдалення, прылады гідра-, пара-, 

цепла - і гукаізаляцыі. 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры-0,5 базавай велічыні 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры-1 месяц з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры бестэрмінова 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.21-1, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1.даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і або копія асабовага рахунку  

27.  1.1.21
2 

Аб зацвярджэнні акта прыёмкі выкананых работ па 

пераўладкаванні і (або) перапланіроўцы жылога 

памяшкання, нежылога памяшкання ў жылым доме 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры* 

1. заява; 

2. пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу; 

3.ведамасць тэхнічных характарыстык, за выключэннем 

выпадкаў, калі зроблены выключна работы па замене ці 

пераносу сістэм газазабеспячэння, цэнтральнага ацяплення, 

смеццевыдалення, газавыдалення, прылады гідра-, пара-, 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Намеснік начальніка аддзела жыллёва-

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 

будаўніцтва Веткаўскага 

райвыканкама 

 Булановіч Дзмітрый Віктаравіч 

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25 



цепла - і гукаізаляцыі; 

4.распрацаваны і ўзгоднены праект, а таксама дагавор 

будаўнічага падраду, дагавор на ажыццяўленне тэхнічнага 

нагляду, акты на схаваныя працы – у выпадках, калі 

названыя дакументы прадугледжаны для вытворчасці работ 

па перабудовы і (або) перапланіроўцы; 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры - бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры-1 месяц з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры - да складання тэхнічнага 

пашпарта на адпаведную нерухомую маёмасць і дзяржаўнай 

рэгістрацыі змены нерухомай маёмасці ў выніку перабудовы 

і (ці) перапланіроўкі 

  

  

У выпадку адсутнасці: 

 начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

 

28.  1.1.22 Прыняцце рашэння аб перадачы ва ўласнасць жылога 

памяшкання 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1. заява, падпісаная 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 

2.пашпарты або 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 

3. пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей - для 

асоб, якія маюць непаўналетніх дзяцей 

4.дакумент, які пацвярджае права на льготы 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 



1 месяц з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.22, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. копія асабовага рахунку, перадаванага (прыватызуемага) ва ўласнасць жылога памяшкання 

2. даведка аб налічанай жыллёвай квоце на грамадзяніна і членаў яго сям'і 

 

29.  1.1.23 Прыняцце рашэння аб уключэнні ў склад арганізацыі 

забудоўшчыкаў, якая фарміруецца з ліку грамадзян, якія 

стаяць на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1. заява 

2.пашпарты або іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх 

паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні 

непаўналетніх дзяцей, якія стаяць на ўліку для паляпшэння 

жыллёвых умоў 

3.дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае 

атрыманне льготнага крэдыту на будаўніцтва 

(рэканструкцыю) або набыццё жылога памяшкання, - у 

выпадку наяўнасці такога права 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1 месяц з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Намеснік начальніка аддзела жыллёва-

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 

будаўніцтва Веткаўскага 

райвыканкама 

Булановіч Дзмітрый Віктаравіч  

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25  

У выпадку адсутнасці: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.23, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1 даведка аб займаемым у дадзеным населеным пункце жылым памяшканні і складзе сям'і 



2. даведкі аб жылых памяшканнях, якія знаходзяцца ва ўласнасці грамадзяніна ў адпаведным населеным пункце 

30.  1.1.23
1
 Аб накіраванні грамадзян, якія стаяць на ўліку для 

паляпшэння жыллёвых умоў і маюць права на 

атрыманне льготных крэдытаў на будаўніцтва 

(рэканструкцыю) або набыццё жылых памяшканняў, 

для заключэння дагавораў куплі-продажу жылых 

памяшканняў, будаўніцтва якіх ажыццяўлялася па 

дзяржаўным заказе 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява; 

2.дакументы, якія пацвярджаюць наяўнасць права 

(пазачарговага права) на атрыманне льготнага крэдыту на 

будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых 

памяшканняў 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

10 рабочых дзён пасля прыёмкі жылога дома ў 

эксплуатацыю-у выпадку падачы заявы да прыёмкі жылога 

дома ў эксплуатацыю; 

15 рабочых дзён з дня падачы заявы - у выпадку падачы 

заявы пасля прыёмкі жылога дома ў эксплуатацыю 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

1 месяц 

 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Намеснік начальніка аддзела жыллёва-

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 

будаўніцтва Веткаўскага 

райвыканкама 

 Булановіч Дзмітрый Віктаравіч 

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25  

У выпадку адсутнасці: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.23-1, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб займаемым у дадзеным населеным пункце жылым памяшканні і складзе сям'і; 

2. даведкі аб жылых памяшканнях, якія знаходзяцца ва ўласнасці грамадзяніна ў адпаведным населеным пункце 

31.  1.1.24 Аб прадастаўленні аднаразовай субсідыі на будаўніцтва 

(рэканструкцыю) або набыццё жылога памяшкання 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

 

 

 

Служба 

 

 

 

Аддзел жыллёва-камунальнай 



працэдуры 

1. заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.звесткі аб даходзе і маёмасці грамадзяніна і членаў яго 

сям'і 

4.папярэдні дагавор набыцця жылога памяшкання - у 

выпадку набыцця жылога памяшкання, за выключэннем 

жылога памяшкання, будаўніцтва якога ажыццяўлялася па 

дзяржаўнаму заказу 

5.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, блакіраванага 

жылога дома 

6.засведчанае натарыяльна абавязацельства аб неафармленні 

ва ўласнасць займаемага па дагавору найму жылога 

памяшкання з наступным яго вызваленнем - у выпадку 

наяўнасці такога памяшкання 

7.копія зарэгістраванага ва ўстаноўленым парадку дагавора 

куплі - продажу жылога памяшкання,-у выпадку набыцця 

жылога памяшкання, будаўніцтва якога ажыццяўлялася па 

дзяржаўнаму заказу 

8.даведка аб прадастаўленні (непрадастаўленні) ільготных 

крэдытаў па крэдытных дагаворах, заключаных пасля 1 

студзеня 2004 г. або заключаных да названай даты, па якіх 

крэдытныя абавязацельствы на гэтую дату не былі 

спыненыя, або пагашэнні 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 заключаліся такія 

крэдытныя дагаворы 

9.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 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Намеснік начальніка аддзела жыллёва-

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 

будаўніцтва Веткаўскага 

райвыканкама 

Булановіч Дзмітрый Віктаравіч  

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25  

У выпадку адсутнасці: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 



пацверджання названых фактаў 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1 месяц з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

- у выпадку прадастаўлення аднаразовай субсідыі на 

будаўніцтва (рэканструкцыю) жылога памяшкання - на 

працягу тэрміну будаўніцтва (рэканструкцыі), аб якой 

гаворыцца ў дагаворы, які прадугледжвае будаўніцтва 

(рэканструкцыю) жылога памяшкання, але не больш за 3 

гады з дня пералічэння на спецыяльны рахунак " субсідыя»; 

- у выпадку прадастаўлення аднаразовай субсідыі на 

набыццё жылога памяшкання, за выключэннем жылога 

памяшкання, будаўніцтва якога ажыццяўлялася па 

дзяржаўнаму заказу, - 6 месяцаў; 

- у выпадку прадастаўлення аднаразовай субсідыі на 

набыццё жылога памяшкання, будаўніцтва якога 

ажыццяўлялася па дзяржаўнаму заказу, - да наступлення 

тэрміну поўнага вяртання (пагашэння) льготнага крэдыту па 

дзяржаўнаму заказу 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.24, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка (даведкі) аб займаемым у дадзеным населеным пункце жылым памяшканні і складзе сям'і; 

2. даведка аб пастаноўцы на ўлік, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў; 

3. даведка аб правах грамадзяніна і членаў яго сям'і на аб'екты нерухомай маёмасці; 

4. выпіска з рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб уключэнні грамадзяніна ў склад арганізацыі забудоўшчыкаў, 

альбо копія дамовы аб долевым удзеле ў жыллёвым будаўніцтве, альбо копія іншага дагавора аб будаўніцтве – пры будаўніцтве 

(рэканструкцыі) жылых памяшканняў у складзе арганізацыі забудоўшчыкаў, у парадку долевага ўдзелу ў жыллёвым будаўніцтве па 

дамове з забудоўшчыкам ці іншаму дагавору аб будаўніцтве жылля; 

5. копіі дакументаў, якія пацвярджаюць наяўнасць у атрымальніка субсідыі, узгодненай ва ўстаноўленым парадку праектнай 

дакументацыі і дазволу на будаўніцтва (рэканструкцыю) жылога дома або кватэры, – пры будаўніцтве (рэканструкцыі) 

аднакватэрных, блакіраваных жылых дамоў ці кватэр; 

6. для прыняцця рашэння аб прадастаўленні субсідыі грамадзянам і членам іх сем'яў, якія паляпшаюць сумесна з імі жыллёвыя 



ўмовы, якія адносяцца да працаздольных грамадзян, не занятых у эканоміцы: 

- выпіскі з пратаколаў пасяджэнняў камісій па месцы рэгістрацыі па месцы жыхарства і (або) месцы знаходжання грамадзяніна і (або) 

працаздольных членаў яго сям'і, якія змяшчаюць рашэнні аб прызнанні (непрызнанні) гэтага грамадзяніна і (або) працаздольных 

членаў яго сям'і працаздольнымі грамадзянамі, не занятымі ў эканоміцы, якія знаходзяцца ў цяжкай жыццёвай сітуацыі, альбо не 

адносяцца да працаздольных грамадзян, якія не занятыя ў эканоміцы, - У выпадку, калі адпалі падставы для аднясення іх да 

працаздольным грамадзянам, не занятым у эканоміцы, на дату падачы заявы аб прадастаўленні субсідыі 

32.  1.1.28 Аб дазволе прадастаўлення жылога памяшкання (яго 

частак) па дагавору найму жылога памяшкання 

прыватнага жыллёвага фонду або дагавору арэнды 

жылога памяшкання, пабудаванага (рэканструяванага) 

або набытага з прыцягненнем ільготнага крэдыту або 

пабудаванага (рэканструяванага) з выкарыстаннем 

субсідыі на выплату часткі працэнтаў за карыстанне 

крэдытам (субсідыі на выплату часткі працэнтаў за 

карыстанне крэдытам і субсідыі на пагашэнне асноўнага 

доўгу па крэдыту), выдадзеных банкамі на іх будаўніцтва 

(рэканструкцыю) ва ўстаноўленым ім парадку 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1 заява 

2.пашпарты або іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх 

членаў сям'і, якія сумесна пражываюць з уласнікам 

3.пісьмовую згоду мужа (жонкі), а таксама іншых 

паўналетніх членаў сям'і, якія жывуць разам з уласнікам і 

якія маюць права валодання і карыстання жылым 

памяшканнем, а таксама адсутных грамадзян, за якімі 

захоўваецца права валодання і карыстання жылым 

памяшканнем, засведчаныя натарыяльна 

4.тэхнічны пашпарт і пасведчанне аб дзяржаўнай 

рэгістрацыі ўзнікнення, пераходу права ўласнасці (долі па 

праве ўласнасці) на жылое памяшканне (яго часткі) 

5.дакументы, якія пацвярджаюць падставы для 

прадастаўлення жылога памяшкання (яго частак) па 

дагавору найму жылога памяшкання прыватнага жыллёвага 

фонду або дагавору арэнды жылога памяшкання (пераезд у 

іншую мясцовасць, скасаванне шлюбу, смерць уласніка 

жылля або члена яго сям'і, матэрыяльнае становішча і 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 



іншыя) 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры-бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

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

(або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых 

арганізацый - 1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

на перыяд дзеяння дагавора найму жылога памяшкання 

прыватнага жыллёвага фонду або дагавора арэнды жылога 

памяшкання 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.28, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і або копія асабовага рахунку 

33.  1.1.31 Аб прадастаўленні субсідыі на выплату часткі працэнтаў 

за карыстанне крэдытам (субсідыі на выплату часткі 

працэнтаў за карыстанне крэдытам і субсідыі на 

пагашэнне асноўнага доўгу па крэдыту), выдадзеных 

банкамі на будаўніцтва (рэканструкцыю) жылых 

памяшканняў ва ўстаноўленым парадку 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры * 

1. заява 

2.пашпарты або іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх 

паўналетніх грамадзян 

3.для грамадзян, якія ўключаны ў спісы на атрыманне 

субсідыі на выплату часткі працэнтаў за карыстанне 

крэдытам (субсідыі на выплату часткі працэнтаў за 

карыстанне крэдытам і субсідыі на пагашэнне асноўнага 

доўгу па крэдыце), названыя ў пункце 1.61 гэтага пераліку, - 

спіс на атрыманне субсідыі на выплату часткі працэнтаў за 

карыстанне крэдытам (субсідыі на выплату часткі працэнтаў 

за карыстанне крэдытам і субсідыі на пагашэнне асноўнага 

доўгу па крэдыце) 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Намеснік начальніка аддзела жыллёва-

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 

будаўніцтва Веткаўскага 

райвыканкама 

 Булановіч Дзмітрый Віктаравіч 

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25  

 

У выпадку адсутнасці: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 



для іншых грамадзян: 

4.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 жылога дома, 

кватэры ў блакіраваным жылым доме 

5.звесткі аб даходзе і маёмасці грамадзяніна і членаў яго 

сям'і-у выпадку прадастаўлення субсідыі на выплату часткі 

працэнтаў за карыстанне крэдытам (субсідыі на выплату 

часткі працэнтаў за карыстанне крэдытам і субсідыі на 

пагашэнне асноўнага доўгу па крэдыце) малазабяспечаным 

грамадзянам, якія прызнаюцца такімі для прадастаўлення ім 

названых субсідый 

6.копія працоўнай кніжкі - для грамадзян, стаж у якіх 

перарываўся на працягу перыяду, за які падаюцца звесткі аб 

даходзе і маёмасці 

7.дагавор стварэння аб'екта долевага будаўніцтва-у выпадку 

будаўніцтва жылога памяшкання ў парадку долевага ўдзелу 

ў жыллёвым будаўніцтве 

8.выпіска з рашэння агульнага сходу арганізацыі 

забудоўшчыкаў (сходу ўпаўнаважаных) аб прыёме 

грамадзяніна ў гэтую арганізацыю-у выпадку будаўніцтва 

жылога памяшкання ў складзе арганізацыі забудоўшчыкаў 

9.даведка аб здачы жылога памяшкання (пры яе наяўнасці) 

10.даведка аб забяспечанасці жылым памяшканнем за кошт 

жыллёвага фонду Міністэрства абароны, іншых дзяржаўных 

органаў, якія маюць воінскія фарміраванні і ваенізаваныя 

арганізацыі (пры яе наяўнасці) 

11.даведка аб прадастаўленні (непрадастаўленні) ільготных 

крэдытаў па крэдытных дагаворах, заключаных пасля 1 

студзеня 2004 г. або заключаных да названай даты, па якіх 

крэдытныя абавязацельствы на гэтую дату не былі 

спыненыя, або аб пагашэнні 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 

субсідыі на выплату часткі працэнтаў за карыстанне 

крэдытам і субсідыі на пагашэнне асноўнага доўгу па 



крэдыту грамадзянам, з якімі заключаліся такія крэдытныя 

дагаворы 

12.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 

грамадзянінам, які з'яўляўся атрымальнікам ільготнага 

крэдыту (аднаразовай субсідыі), канфіскацыі зямельнага 

ўчастка, - у выпадку неабходнасці пацверджання ўказаных 

фактаў. 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры ** 

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

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

(або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых 

арганізацый-1 месяц  

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры  

бестэрмінова 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.31, самастойна запытаных мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка (даведкі) аб займаемым жылым памяшканні і складзе сям'і; 

2. даведкі аб пастаноўцы на ўлік, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў па месцы жыхарства і па месцы працы (службы) у 

дзяржаўных органах і арганізацыях, якія маюць права на зацвярджэнне спісаў, кожнага члена сям'і атрымальніка субсідыі на 

выплату часткі працэнтаў (субсідый), а ў выпадку знаходжання на ўліку, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў-

пацвярджэнне аб наяўнасці заявы аб добраахвотным зняцці атрымальніка субсідыі на выплату часткі працэнтаў (субсідый) і членаў 

яго сям'і з уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў па заканчэнні будаўніцтва; 

3. даведкі аб правах атрымальніка субсідыі на выплату часткі працэнтаў (субсідый) і членаў яго сям'і; 

4. інфармацыя аб аднясенні грамадзян, якія ўключаны ў спісы на атрыманне субсідыі на выплату часткі працэнтаў (субсідый), ва 

ўстаноўленым парадку да катэгорыі малазабяспечаных грамадзян на дату падачы; 

5. звесткі з базы дадзеных працаздольных грамадзян, якія не занятыя ў эканоміцы, прадугледжанай у абзацы другім пункта 3 Дэкрэта 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 2 красавіка 2015 г. № 3 " Аб садзейнічанні занятасці насельніцтва "(далей – Дэкрэт № 3), аб 

аднясенні грамадзян да працаздольных грамадзян, якія не занятыя ў эканоміцы, якія прадстаўляюцца пастаянна дзеючымі камісіямі, 

створанымі раённымі, гарадскімі выканаўчымі і распарадчымі органамі, мясцовымі адміністрацыямі ў адпаведнасці з пунктам 4 



Дэкрэта № 3, па месцы рэгістрацыі, па месцы жыхарства і (або) месцы знаходжання грамадзяніна і (або) працаздольных членаў яго 

сям'і; 

6. дзяржаўнымі органамі і арганізацыямі, якія маюць права на зацвярджэнне спісаў на атрыманне субсідыі на выплату часткі 

працэнтаў або спісаў на атрыманне субсідый, дадаткова да паказаных у гэтым пункце звестках і дакументах запытваецца: 

- інфармацыя з адзінай базы дадзеных, прадугледжанай у частцы першай пункта 101 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 6 

студзеня 2012 г. № 13 "аб некаторых пытаннях прадастаўлення грамадзянам дзяржаўнай падтрымкі пры будаўніцтве (рэканструкцыі) 

або набыцці жылых памяшканняў", якая прадстаўляецца раённымі выканаўчымі і распарадчымі органамі; 

для прыняцця рашэння аб прадастаўленні субсідыі на выплату часткі працэнтаў (субсідый) грамадзянам, якія стаяць на ўліку 

маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў па месцы працы (службы) (за выключэннем грамадзян, якія стаяць на ўліку маючых 

патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў па месцы ваеннай службы ў дзяржаўных органах і арганізацыях), дадаткова запытваюцца: 

- звесткі аб захаванні чарговасці накіравання грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, на будаўніцтва 

(рэканструкцыю) жылых памяшканняў па месцы працы (службы), якія прадстаўляюцца дзяржаўнымі органамі (арганізацыямі) у 

выпадку знаходжання грамадзян на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў па месцы працы (службы) (за выключэннем 

грамадзян, якія стаяць на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў па месцы ваеннай службы (службы, работы) у 

дзяржаўных органах і арганізацыях, якія маюць права на зацвярджэнне); 

- для прыняцця рашэння аб прадастаўленні субсідыі на выплату часткі працэнтаў (субсідый) (за выключэннем рашэння аб 

прадастаўленні субсідыі на выплату часткі працэнтаў( субсідый), які прымаецца ў адпаведнасці з часткай пятай пункта 3 Палажэння 

аб парадку прадастаўлення грамадзянам субсідыі на выплату часткі працэнтаў за карыстанне крэдытам і субсідыі на пагашэнне 

асноўнага доўгу па крэдыце, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 4 жніўня 2017 г. № 582) грамадзянам 

і членам іх сем'яў, якія паляпшаюць сумесна з імі жыллёвыя ўмовы, якія адносяцца да працаздольных грамадзян, якія не былі 

занятыя ў эканоміцы: 

- выпіскі з пратаколаў пасяджэнняў камісій па месцы рэгістрацыі, па месцы жыхарства і (або) месцы знаходжання грамадзяніна і (або) 

працаздольных членаў яго сям'і, якія змяшчаюць рашэнні аб прызнанні (непрызнанні) гэтага грамадзяніна і (або) працаздольных 

членаў яго сям'і працаздольнымі грамадзянамі, не занятымі ў эканоміцы, якія знаходзяцца ў цяжкай жыццёвай сітуацыі, або не 

адносяцца да працаздольных грамадзян, не занятых у эканоміцы, на дату падачы заяў аб прадастаўленні субсідыі на выплату часткі 

працэнтаў (субсідый) (заяў аб уключэнні ў спісы на атрыманне субсідыі на выплату часткі працэнтаў (субсідый) у выпадку 

зацвярджэння названых спісаў у адпаведнасці з часткай другой падпункта 1.14 пункта 1 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 4 

ліпеня 2017 г. № 240 "Аб дзяржаўнай падтрымцы грамадзян пры будаўніцтве (рэканструкцыі) жылых памяшканняў").  

34.  1.1.32 Аб унясенні змяненняў у рашэнне аб прадастаўленні 

субсідыі на выплату часткі працэнтаў за карыстанне 

крэдытам (субсідыі на выплату часткі працэнтаў за 

карыстанне крэдытам і субсідыі на пагашэнне асноўнага 

доўгу па крэдыту), выдадзеных банкамі на будаўніцтва 

(рэканструкцыю) жылых памяшканняў ва 

ўстаноўленым парадку 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры * 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Намеснік начальніка аддзела жыллёва-

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 

будаўніцтва Веткаўскага 

райвыканкама 

Булановіч Дзмітрый Віктаравіч  



1. заява 

пры павелічэнні складу сям'і: 

- пашпарты або іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх 

паўналетніх грамадзян 

- пасведчанні аб нараджэнні дзяцей 

- копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) - для 

сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей 

пры змене асобы ў крэдытным абавязацельстве з боку 

крэдытаатрымальніка: 

- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу, 

копія крэдытнага дагавора. 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працы ** 

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

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

(або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых 

арганізацый - 1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры - бестэрмінова 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25  

У выпадку адсутнасці: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.32, самастойна запытаных мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1.аб аднясенні грамадзян, уключаных у спісы на атрыманне субсідыі на выплату часткі працэнтаў (субсідый), да катэгорыі 

малазабяспечаных грамадзян на дату падачы заявы аб уключэнні ў названыя спісы 

35.  1.1.33 Аб устанаўленні іншага тэрміну кампенсацыі выдаткаў 

на рэалізацыю энергаэфектыўных мерапрыемстваў у 

шматкватэрных жылых дамах для асобных катэгорый 

грамадзян 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры* 

1. заява; 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу; 

3.дакумент, які пацвярджае права ўласнасці на жылое 

памяшканне; 

4.звесткі аб атрыманых даходах кожнага члена сям'і за 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

 

У адсутнасць: 

галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 



апошнія 12 месяцаў, якія папярэднічаюць месяцу звароту –  

для малазабяспечаных грамадзян; 

5.копія працоўнай кніжкі (пры яе наяўнасці) - для 

непрацуючых грамадзян і непрацуючых членаў сям'і; 

6.пенсійнае пасведчанне - для непрацуючых пенсіянераў; 

7.пасведчанне інваліда - для інвалідаў I і II группы; 

8.пасведчанне дзіцяці-інваліда - для асоб, якія маюць дзяцей-

інвалідаў ва ўзросце да 18 гадоў; 

9.пасведчанне шматдзетнай сям'і - для шматдзетнай сям'і. 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна; 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры - 15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту 

дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, 

іншых арганізацый-1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры  бестэрмінова 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.1.33, самастойна запытаных мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і ці копія асабовага рахунку  

36.  1.3.1. Выдача даведкі аб пастаноўцы на ўлік для паляпшэння 

жыллёвых умоў 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры - бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

у дзень звароту 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

6 месяцаў 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

 

37.  1.3.7 Выдача даведкі аб налічанай жыллёвай квоце Служба Аддзел жыллёва-камунальнай 



Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу. 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры бясплатна; 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры - 10 дзён з дня звароту; 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры бестэрмінова. 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

38.  1.3.9 Выдача даведкі аб прадастаўленні (непрадастаўленні) 

аднаразовай субсідыі на будаўніцтва (рэканструкцыю) 

або набыццё жылога памяшкання 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу. 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна; 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры - у дзень звароту; 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры- 6 месяцаў 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

39.  1.3.10 Выдача даведкі, якая пацвярджае права ўласнасці 

памерлага грамадзяніна на жылы дом, жылое ізаляванае 

памяшканне з гаспадарчымі і іншымі пабудовамі або без 

іх, звесткі аб якіх унесены ў пагаспадарчую кнігу 

сельскага (пасялковага) выканаўчага і распарадчага 

органа ад 8 мая 2003 г., але якія не зарэгістраваныя ў 

тэрытарыяльных арганізацыях па дзяржаўнай 

рэгістрацыі нерухомай маёмасці, правоў на яго і здзелак 

з ім 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама (далей – 

аддзел ЖКГ) 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 



Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры бясплатна; 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры - у дзень звароту, а ў выпадку запыту 

дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, 

іншых арганізацый – 10 дзён; 
Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры бестэрмінова 

 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

40.  1.3.11 Выдача даведкі аб тым, што ва ўстаноўлены 

заканадаўствам для прыняцця спадчыны тэрмін 

спадчыннік карыстаўся спадчыннай маёмасцю, прыняў 

меры па яго захаванню, апрацоўваў зямельны ўчастак, 

рабіў бягучы рамонт і т. д. 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.пасведчанне аб смерці спадчынадаўцы 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры бясплатна; 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 5 дзён з дня падачы заявы; 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры бестэрмінова. 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама (далей – 

аддзел ЖКГ) 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

41.  1.5 Выдача грамадзянам, якія стаяць на ўліку для 

паляпшэння жыллёвых умоў, напрамкаў для 

заключэння дагавораў стварэння аб'ектаў долевага 

будаўніцтва 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Намеснік начальніка аддзела жыллёва-



працэдуры 

1.заява; 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры  

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

3 дні з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і 

(або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых 

арганізацый – 10 дзён 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 

будаўніцтва Веткаўскага 

райвыканкама 

Булановіч Дзмітрый Віктаравіч  

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25  

У выпадку адсутнасці: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.5, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

 1. даведка аб займаемым у дадзеным населеным пункце жылым памяшканні і складзе сям'і; 

2. даведка аб пастаноўцы на ўлік, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў - у выпадку рэгістрацыі ў іншым населеным 

пункце; 

3. даведкі аб змешчаных ва ўласнасці грамадзяніна і членаў яго сям'і жылых памяшканнях у населеным пункце па месцы падачы 

заявы 

42.  1.6. Уключэнне ў спісы на атрыманне льготных крэдытаў 

грамадзян, якія стаяць на ўліку для паляпшэння 

жыллёвых умоў па месцы жыхарства (працы, службы) і 

жадаючых палепшыць свае жыллёвыя ўмовы шляхам 

будаўніцтва (рэканструкцыі) або набыцця жылых 

памяшканняў 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1. заява 

2. пашпарты або іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх 

паўналетніх грамадзян 

3.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, блакіраванага 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Намеснік начальніка аддзела жыллёва-

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 

будаўніцтва Веткаўскага 

райвыканкама 

 Булановіч Дзмітрый Віктаравіч 

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25  

У выпадку адсутнасці: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 



жылога дома 

4.папярэдні дагавор набыцця жылога памяшкання - у 

выпадку набыцця жылога памяшкання, за выключэннем 

жылога памяшкання, будаўніцтва якога ажыццяўлялася па 

дзяржаўнаму заказу 

5.звесткі аб даходзе і маёмасці грамадзяніна і членаў яго 

сям'і - у выпадку ўключэння ў спісы на атрыманне льготных 

крэдытаў малазабяспечаных грамадзян, якія прызнаюцца 

такімі для прадастаўлення ім ільготных крэдытаў на 

будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых 

памяшканняў 

6.копія працоўнай кніжкі - для грамадзян, стаж у якіх 

перарываўся на працягу перыяду, за які падаюцца звесткі аб 

даходзе і маёмасці 

7.дагавор аб стварэнні аб'екта долевага будаўніцтва або 

іншы дагавор, які прадугледжвае будаўніцтва жылога 

памяшкання – у выпадку будаўніцтва жылога памяшкання ў 

парадку долевага ўдзелу ў жыллёвым будаўніцтве 

8.выпіска з рашэння агульнага сходу арганізацыі 

забудоўшчыкаў (сходу ўпаўнаважаных) аб прыёме 

грамадзяніна ў гэтую арганізацыю-у выпадку будаўніцтва 

жылога памяшкання ў складзе арганізацыі забудоўшчыкаў 

9.даведка аб здачы жылога памяшкання (пры яе наяўнасці) 

10.даведка аб забяспечанасці жылым памяшканнем за кошт 

жыллёвага фонду Міністэрства абароны, іншых дзяржаўных 

органаў, якія маюць воінскія фарміраванні і ваенізаваныя 

арганізацыі (пры яе наяўнасці) 

11.копія зарэгістраванага ва ўстаноўленым парадку дагавора 

куплі-продажу жылога памяшкання, – у выпадку набыцця 

жылога памяшкання, будаўніцтва якога ажыццяўлялася па 

дзяржаўнаму заказу 

12.даведка аб прадастаўленні (непрадастаўленні) ільготных 

крэдытаў па крэдытных дагаворах, заключаных пасля 1 

студзеня 2004 г. або заключаных да названай даты, па якіх 

крэдытныя абавязацельствы на гэтую дату не былі 

спыненыя, або пагашэнні ў поўным аб'ёме запазычанасці па 

гэтых крэдытных дагаворах да наступлення тэрміну 

пагашэння запазычанасці па льготных крэдытах і выплаты 

т. 4-27-38 

 



працэнтаў за карыстанне імі – у выпадку ўключэння ў спісы 

на атрыманне льготных крэдытаў грамадзян, з якімі 

заключаліся такія крэдытныя дагаворы 

13.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 

пацверджання названых фактаў. 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

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

(або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых 

арганізацый – 1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

3 гады 

у выпадку ўключэння ў спісы на атрыманне льготнага 

крэдыту на набыццё жылога памяшкання, будаўніцтва якога 

ажыццяўлялася па дзяржаўным заказе, – да наступлення 

тэрміну поўнага вяртання (пагашэння) льготнага крэдыту па 

дзяржаўным заказе 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.6, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб займаемым жылым памяшканні і складзе сям'і 

2. даведка аб пастаноўцы на ўлік, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў па месцы працы (службы) кожнага члена сям'і 

крэдытаатрымальніка, а ў выпадку знаходжання на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў-пацвярджэнне аб наяўнасці 

заявы аб добраахвотным зняцці крэдытаатрымальніка і членаў яго сям'і з уліку, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў па 

заканчэнні будаўніцтва (рэканструкцыі або набыцця) жылога памяшкання 

3. копіі дакументаў, якія пацвярджаюць наяўнасць у грамадзяніна ўзгодненай ва ўстаноўленым парадку праектнай дакументацыі і 

дазволу на будаўніцтва (рэканструкцыю) жылога дома, – пры будаўніцтве (рэканструкцыі) аднакватэрнага, блакіраванага жылога 

дома (кватэры ў блакіраваным жылым доме) 

4. даведка аб правах грамадзяніна і членаў яго сям'і на аб'екты нерухомай маёмасці; 



5.звесткі з базы дадзеных працаздольных грамадзян, якія не занятыя ў эканоміцы, прадугледжанай у абзацы другім пункта 3 Дэкрэта 

№ 3, аб аднясенні грамадзян да працаздольных грамадзян, якія не занятыя ў эканоміцы, якія прадстаўляюцца пастаянна дзеючымі 

камісіямі, створанымі раённымі выканаўчымі і распарадчымі органамі ў адпаведнасці з пунктам 4 Дэкрэта № 3, па месцы 

рэгістрацыі, па месцы жыхарства і (або) месцы знаходжання грамадзяніна і (або) працаздольных членаў яго сям'і 

43.  1.7 Уключэнне ў спісы на атрыманне льготных крэдытаў на 

капітальны рамонт і рэканструкцыю жылых 

памяшканняў, будаўніцтва інжынерных сетак, 

узвядзенне гаспадарчых памяшканняў і пабудоў 

грамадзян, якія пастаянна пражываюць і працуюць у 

населеных пунктах з колькасцю насельніцтва да 20 тыс. 

чалавек 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.праектна-каштарысная дакументацыя на выкананне работ 

4.дагавор падраду - у выпадку выканання работ падрадным 

спосабам 

5.звесткі аб сукупным даходзе грамадзян і членаў іх сем'яў, 

удзельнікаў долевай уласнасці і членаў іх сем'яў (у выпадку, 

калі жылое памяшканне знаходзіцца ў долевай уласнасці) за 

12 месяцаў, якія папярэднічаюць месяцу падачы дакументаў 

6.натарыяльна засведчаныя згоды ўсіх грамадзян – 

удзельнікаў долевай уласнасці (у выпадку, калі жылое 

памяшканне знаходзіцца ў долевай уласнасці) на капітальны 

рамонт і рэканструкцыю жылога памяшкання, будаўніцтва 

інжынерных сетак, узвядзенне гаспадарчых памяшканняў і 

пабудоў з прыцягненнем ільготнага крэдыту на названыя 

мэты 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

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

(або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых 

арганізацый – 1 месяц 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

 

 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Намеснік начальніка аддзела жыллёва-

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 

будаўніцтва Веткаўскага 

райвыканкама 

Булановіч Дзмітрый Віктаравіч  

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25  

 

У выпадку адсутнасці: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

 



Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

3 месяцы 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.7, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

 1. даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і ці копія асабовага рахунку; 

2. выпіска з рэгістрацыйнай кнігі аб правах, абмежаваннях (абцяжараннях) правоў на ізаляванае памяшканне; 

3. даведка аб правах грамадзяніна і членаў яго сям'і на аб'екты нерухомай маёмасці – у дачыненні да якія не ўступілі ў шлюб і якія 

пражываюць сумесна з грамадзянінам і (або) яго мужам (жонкай) непрацаздольных дзяцей ва ўзросце старэйшыя за 23 гадоў, якія 

з'яўляюцца інвалідамі I АБО II групы, якія маюць патрэбу ў пастаянным староннім сыходзе або старонняй дапамогі 

44.  1.8 Рэгістрацыя дагавора найму (арэнды) жылога 

памяшкання прыватнага жыллёвага фонду і дадатковых 

пагадненняў да яго 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1. заяву, падпісанае ўласнікам жылога памяшкання 

прыватнага жыллёвага фонду і удзельнікамі агульнай 

долевай уласнасці на жылое памяшканне; 

2. пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу ўласніка 

жылога памяшкання прыватнага жыллёвага фонду і 

наймальніка жылога памяшкання прыватнага жыллёвага 

фонду (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, 

якім прадастаўлена дадатковая абарона ў Рэспубліцы 

Беларусь, у выпадку адсутнасці ў іх дакумента для выезду за 

мяжу і замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія 

хадайнічаюць аб прадастаўленні статусу бежанца, 

дадатковай абароны або прытулку ў Рэспубліцы Беларусь, – 

пасведчанне аб прадастаўленні дадатковай абароны ў 

Рэспубліцы Беларусь або пасведчанне аб рэгістрацыі 

хадайніцтва аб прадастаўленні статусу бежанца, дадатковай 

абароны або прытулку ў Рэспубліцы Беларусь адпаведна); 

3.тры асобнікі дагавора найму (арэнды) або дадатковага 

пагаднення да яго; 

4.тэхнічны пашпарт і дакумент, які пацвярджае права 

ўласнасці на жылое памяшканне; 

5.пісьмовую згоду ўсіх уласнікаў жылога памяшкання-у 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама   

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 



выпадку, калі здаецца жылое памяшканне, якое знаходзіцца 

ў агульнай уласнасці. 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна; 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры - 2 дні з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту 

дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, 

іншых арганізацый – 10 дзён; 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры  - бестэрмінова. 

45.  1.13 Рэгістрацыя пісьмовых пагадненняў аб прызнанні 

членам сям'і і пісьмовых пагадненняў аб парадку 

карыстання жылым памяшканнем, а таксама 

дадатковых пагадненняў да іх (скасавання пагадненняў). 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры: 

1.заява; 

2.тры экземпляры пісьмовага пагаднення аб прызнанні 

членам сям'і і (або) пісьмовага пагаднення аб парадку 

карыстання жылым памяшканнем або дадатковых 

пагадненняў да іх; 

3. дакументы, якія пацвярджаюць ступень сваяцтва 

(пасведчанне аб заключэнні шлюбу, пасведчанне аб 

нараджэнні); 

4.для уласнікаў жылога памяшкання: 

- дакумент, які пацвярджае права ўласнасці на жылое 

памяшканне; 

- пісьмовую згоду паўналетніх членаў, былых членаў сям'і 

ўласніка, якія пражываюць сумесна з ім і маюць долю ў 

праве ўласнасці на гэта жылое памяшканне; 

- пісьмовую згоду ўсіх удзельнікаў агульнай долевай 

уласнасці на жылое памяшканне-пры прадастаўленні права 

валодання і карыстання жылым памяшканнем членам сям'і 

аднаго з удзельнікаў агульнай долевай уласнасці на жылое 

памяшканне, за выключэннем мужа (жонкі), дзяцей і 

бацькоў; 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама   

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 



- пісьмовую згоду паўналетніх членаў сям'і члена 

арганізацыі забудоўшчыкаў, якія пражываюць сумесна з ім – 

- для членаў арганізацыі забудоўшчыкаў, якія не з'яўляюцца 

ўласнікамі жылых памяшканняў; 

5.для наймальнікаў жылога памяшкання: 

- дакумент, які пацвярджае права валодання і карыстання 

жылым памяшканнем; 

- пісьмовую згоду членаў, былых членаў сям'і наймальніка, 

якія пражываюць сумесна з ім, пісьмовую згоду іншых 

наймальнікаў жылога памяшкання, калі яно прадастаўлена 

па дамове найму жылога памяшкання некалькім 

наймальнікам; 

- копія паведамлення аб скасаванні пісьмовага пагаднення аб 

прызнанні членам сям'і і (або) пісьмовага пагаднення аб 

парадку карыстання жылым памяшканнем і пісьмовае 

пацверджанне яго напрамкі - для рэгістрацыі скасавання 

пісьмовых пагадненняў шляхам аднабаковага адмовы ад іх 

выканання; 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна; 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры - 2 дні з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту 

дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, 

іншых арганізацый – 10 дзён; 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры  - бестэрмінова. 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 1.13 самастойна запытаных мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

 1. даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і ці копія асабовага рахунку. 

46.  1.14 Рэгістрацыя дагавора арэнды (субарэнды) нежылога 

памяшкання, машына-месца 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява; 

2.дакумент, які пацвярджае права ўласнасці на нежылое 

памяшканне, машына-месца; 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама   

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 



3.пісьмовую згоду ўсіх удзельнікаў агульнай долевай 

уласнасці на нежылое памяшканне, машына-месца; 

4.тры асобніка дагавора арэнды (субарэнды) 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры-0,2 базавай велічыні  

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

2 дні з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і 

(або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых 

арганізацый – 10 дзён 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

47.  1.15.1 Выдача ўзгаднення на ўстаноўку на дахах і фасадах 

шматкватэрных жылых дамоў індывідуальных антэн і 

іншых канструкцый 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

2.тэхнічны пашпарт і дакумент, які пацвярджае права 

ўласнасці на памяшканне – для ўласніка памяшкання. 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры - бясплатна; 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 15 дзён з дня падачы заявы; 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры бестэрмінова; 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Намеснік начальніка аддзела жыллёва-

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 

будаўніцтва Веткаўскага 

райвыканкама 

Булановіч Дзмітрый Віктаравіч  

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25  

У выпадку адсутнасці: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

48.  1.15.2 Выдача ўзгаднення самавольнай устаноўкі на дахах і 

фасадах шматкватэрных жылых дамоў індывідуальных 

антэн і іншых канструкцый 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

  

намеснік начальніка аддзела жыллёва-

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 



2.тэхнічны пашпарт і дакумент, які пацвярджае права 

ўласнасці на памяшканне – для ўласніка памяшкання 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры -  бясплатна; 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры - 1 месяц з дня падачы заявы; 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры  - бестэрмінова; 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

будаўніцтва Веткаўскага 

райвыканкама 

Булановіч Дзмітрый Віктаравіч  

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25 

 

 У выпадку адсутнасці: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

49.  1.15.3 Выдача ўзгаднення праектнай дакументацыі на 

перабудову і (або) перапланіроўку жылых памяшканняў, 

нежылых памяшканняў у жылых дамах 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

2.праектная дакументацыя на перабудову і (або) 

перапланіроўку жылых памяшканняў, нежылых 

памяшканняў у жылых дамах 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры бясплатна; 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры - 15 дзён з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры  - бестэрмінова 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Намеснік начальніка аддзела жыллёва-

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 

будаўніцтва Веткаўскага 

райвыканкама 

Булановіч Дзмітрый Віктаравіч  

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25  

У выпадку адсутнасці: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

 

САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА 

50.  2.7 Прыняцце рашэння аб аднаразовай выплаце сем'ям пры 

нараджэнні дваіх і больш дзяцей на набыццё дзіцячых 

рэчаў першай неабходнасці 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

             Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

  

Спецыялісты службы: 

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 8 
 

Галоўны бухгалтар  

Малдаванава Ганна Аляксееўна 

каб. 1-4, тэл.4 28 05 



3.пасведчанне аб нараджэнні дзяцей 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры - бясплатна; 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 10 дзен са дня падачы заявы, а ў выпадку 

запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных 

органаў, іншых арганізацый – 1 месяц; 

 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры - адначасова 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

_______________ 

Упраўленне па працы, 

занятасці і сацыяльнай 

абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча 

Чырвоная, 8 
 

Галоўны бухгалтар  

Малдаванава Ганна 

Аляксееўна 

каб. 1-4, тэл.4 28 05 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст 

сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага 

забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы 

насельніцтва  

Палякова Марыя 

Віктараўна 

каб.1-7, т. 4-28-10 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст сектара 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя Віктараўна 

каб.1-7, т. 4-28-10 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 2.7 самастойна запытаных мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1.копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) – для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей; 

2.копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі - для грамадзян, прызначаных апекунамі дзяцей 

51.  2.15 Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем-інвалідам ва 

ўзросце да 18 гадоў 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява; 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу; 

               Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

Спецыялісты службы: 

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

Галоўны спецыяліст сектара 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 



3.пасведчанне інваліда або заключэнне медыка-

рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб устанаўленні 

інваліднасці - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў; 

4.пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (для замежных 

грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены 

статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, - пры 

наяўнасці такога пасведчання); 

5.выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) – для 

сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (уяўляецца па 

жаданні заяўніка); 

6.копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага 

органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, 

прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці-інваліда ва 

ўзросце да 18 гадоў; 

7.пасведчанне аб заключэнні шлюбу - для маці (мачахі) або 

бацькі (айчыма) дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у 

поўнай сям'і; 

8.копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне 

аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае 

катэгорыю няпоўнай сям'і – для аднаго з бацькоў дзіцяці-

інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у няпоўнай сям'і; 

9.выпіска (копія) з працоўнай кніжкі заяўніка і (або) іншыя 

дакументы, якія пацвярджаюць яго незанятасць; 

10.даведка аб месцы працы, службы і займаемай пасады з 

указаннем звестак аб выкананні працы на ўмовах не больш 

за палову месячнай нормы працоўнага часу або выкананні 

працы на хаце - для працуючых на названых умовах маці 

(мачахі) або бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў 

у няпоўнай сям'і, усынавіцеля (удачарыцеля), апекуна 

(папячыцеля) дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў; 

11.даведка аб знаходжанні ў адпачынку па доглядзе дзіцяці 

да дасягнення ім узросту 3 гадоў або выпіска (копія) з загаду 

аб прадастаўленні водпуску па доглядзе дзіцяці да 

дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпуску па доглядзе за 

дзецьмі) – для працуючых (якія праходзяць службу) маці 

(мачахі) або бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў 

у няпоўнай сям'і, усынавіцеля (удачарыцеля), апекуна 

(папячыцеля) дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў, якія 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

                      

 --------------------------- 

 

                 

Упраўленне па працы, 

занятасці і сацыяльнай 

абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча 

Красная, 8 

 

Галоўны спецыяліст 

сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага 

забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы 

насельніцтва  

Палякова Марыя 

Віктараўна 

каб.1-7, г 4-28-10 

У выпадку адсутнасці: 

загадчык сектара 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння 

і сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва  

Патаповіч Ірына 

Яўгеньеўна 

каб.1-7, т. 4-27-73 

аддзела пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя Віктараўна 

каб.1-7, г 4-28-10 

У выпадку адсутнасці: 

загадчык сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва  

Патаповіч Ірына Яўгеньеўна 

каб.1-7, т. 4-27-73 



знаходзяцца ў такім адпачынку; 

12.даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам, 

– для навучэнцаў маці (мачахі) або бацькі (айчыма) у поўнай 

сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, усынавіцеля 

(удачарыцеля), апекуна (папячыцеля) дзіцяці-інваліда ва 

ўзросце да 18 гадоў, якія знаходзяцца па месцы вучобы ў 

адпачынку па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 

гадоў, акадэмічным адпачынку; 

13.даведка аб месцы працы, службы і займаемай пасады з 

указаннем звестак аб выкананні працы на ўмовах больш за 

палову месячнай нормы працоўнага часу, аб 

непрадастаўленні водпуску па доглядзе дзіцяці да 

дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпуску па доглядзе за 

дзецьмі), аб выкананні працы не дома і (або) іншыя 

дакументы, якія пацвярджаюць занятасць маці (мачахі), 

бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай 

сям'і, усынавіцеля (удачарніка), апекуна (папячыцеля) 

дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў, – для іншых асоб, 

якія ажыццяўляюць догляд-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў; 

14.дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з установы 

адукацыі з кругласутачным рэжымам знаходжання, 

установы сацыяльнага абслугоўвання, якая ажыццяўляе 

стацыянарнае сацыяльнае абслугоўванне, дзіцячай 

інтэрнатнай установы, дома дзіцяці, прыёмнай сям'і, 

дзіцячага дома сямейнага тыпу, установы адукацыі, у якім 

дзіцяці давалася дзяржаўнае забеспячэнне, дома дзіцяці 

папраўчай калоніі, установы крымінальна-выканаўчай 

сістэмы альбо аб вызваленні яго з-пад варты – у выпадку, 

калі дзіця знаходзілася ў названых установах, прыёмнай 

сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу, пад вартай. 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры - бясплатна; 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 10 дзен са дня падачы заявы, а ў выпадку 

запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных 

органаў, іншых арганізацый – 1 месяц; 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 



адміністрацыйнай працэдуры - на тэрмін устанаўлення 

інваліднасці дзіцяці 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 2.15 самастойна запытаных мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і ці копія асабовага рахунку. 

52.  2.18 Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе 

яе выплаты 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1. пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры  

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

5 дзён з дня звароту 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

Галоўны спецыяліст сектара 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя Віктараўна 

каб.1-7, г 4-28-10 

У выпадку адсутнасці: 

загадчык сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва  

Патаповіч Ірына Яўгеньеўна 

каб.1-7, т. 4-27-73 

53.  2.18
1 

Выдача даведкі аб неатрыманні дапамогі на дзяцей 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1. пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры - бясплатна; 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры - 5 дзён з дня звароту; 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры  - бестэрмінова 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

Галоўны спецыяліст сектара 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя Віктараўна 

каб.1-7, г 4-28-10 

У выпадку адсутнасці: 

загадчык сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння і сацыяльнай 



падтрымкі насельніцтва  

Патаповіч Ірына Яўгеньеўна 

каб.1-7, т. 4-27-73 

54.  2.32 Прыняцце рашэння аб прадастаўленні матэрыяльнай 

дапамогі беспрацоўным, грамадзянам у перыяд 

прафесійнай падрыхтоўкі, перападрыхтоўкі і павышэння 

кваліфікацыі 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

2.звесткі аб атрыманых даходах кожнага члена сям'і за 

апошнія 3 месяцы, якія папярэднічалі месяцу падачы заявы 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 5 рабочых дзён з дня падачы заявы, а ў 

выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых 

дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – адначасова 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна  

 

Упраўленне па працы, 

занятасці і сацыяльнай 

абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча 

Чырвоная, 8 
 

Загадчык сектара 

працы і занятасці 

Міхеенка Людміла 

Аляксееўна 

каб.1-9, т. 4-28-07 
 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст 

сектара 

працы і занятасці 

Кондрыкава Марыя 

Анатольеўна 

каб.1-9, г 4-27-97 

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

 

Загадчык сектара 

працы і занятасці 

Міхеенка Людміла Аляксееўна 

каб.1-9, т. 4-28-07 

 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст сектара 

працы і занятасці 

Кондрыкава Марыя Анатольеўна 

каб.1-9, т. 4-27-97 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 2.32 самастойна запытаных мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 



1. даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і ці копія асабовага рахунку 

55.  2.33.1 Прыняцце рашэння пра падаванне (адмове ў падаванні) 

дзяржаўнай адраснай сацыяльнай дапамогі ў выглядзе 

штомесячнай і (або) аднаразовай сацыяльных дапамог. 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява; 

2.пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка і 

членаў яго сям'і (для непаўналетніх дзяцей ва ўзросце да 14 

гадоў – пры яго наяўнасці), даведка аб вызваленні – для 

асоб, вызваленых з месцаў пазбаўлення волі; 

3.пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці – для асоб, якія маюць 

дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў (для замежных грамадзян і 

асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца 

або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, - пры яго наяўнасці); 

4.пасведчанне аб устанаўленні бацькоўства – для жанчын, 

якія нарадзілі дзяцей па-за шлюбам, у выпадку, калі 

бацькоўства ўстаноўлена; 

5.пасведчанне аб заключэнні шлюбу – для асоб, якія 

знаходзяцца ў шлюбе (для замежных грамадзян і асоб без 

грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або 

прытулак у Рэспубліцы Беларусь, - пры яго наяўнасці); 

6.копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне 

аб скасаванні шлюбу – для асоб, якія скасавалі шлюб; 

7.выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) – для 

асоб, якія ўсынавілі (удачарылі) дзіцяці, не ўказаных у 

якасці аднаго з бацькоў (бацькоў) дзіцяці ў пасведчанні аб 

нараджэнні дзіцяці; 

8.копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага 

органа аб устанаўленні апекі – для асоб, прызначаных 

апекунамі дзіцяці; 

9.пасведчанне інваліда – для інвалідаў; 

10.пасведчанне дзіцяці-інваліда – для дзяцей-інвалідаў; 

11.пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі індывідуальнага 

прадпрымальніка – для індывідуальных прадпрымальнікаў; 

12.працоўная кніжка (пры яе наяўнасці) – для непрацуючых 

грамадзян і непрацуючых членаў сям'і (выпіска (копія) з 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна  

    

ГУ " Цэнтр сацыяльнага 

абслугоўвання 

насельніцтва 

Веткаўскага раёна»,  

г. Ветка, вул. 

Першамайская, 11 

 

Загадчык аддзялення 

першаснага прыёму, 

аналізу, інфармавання, 

прагназавання і 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва 

Заўлянова Жанна 

Юхаеўна, 

каб. 7, тэл. 4-24-66, 

 4-27-71 

 

У выпадку адсутнасці: 

спецыяліст па 

сацыяльнай рабоце 

аддзялення першаснага 

прыёму, аналізу, 

інфармавання, 

ГУ " Цэнтр сацыяльнага 

абслугоўвання насельніцтва 

Веткаўскага раёна»,  

г. Ветка, вул. Першамайская, 11 

 

 

 

Загадчык аддзялення першаснага 

прыёму, аналізу, інфармавання, 

прагназавання і сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва 

Заўлянова Жанна Юхаеўна, 

каб. 7, тэл. 4-24-66, 4-27-71 

 

У выпадку адсутнасці: 

спецыяліст па сацыяльнай рабоце 

аддзялення першаснага прыёму, 

аналізу, інфармавання, прагназавання і 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

Чуяшова Антаніна Іванаўна 

каб. 7, тэл. 4-24-66, 4-27-71 



працоўнай кніжкі ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць 

занятасць – для працаздольных грамадзян); 

13.звесткі аб атрыманых даходах кожнага члена сям'і за 12 

месяцаў, якія папярэднічаюць месяцу звароту (для сем'яў 

(грамадзян), у якіх член сям'і (грамадзянін) звольнены з 

працы (службы) у сувязі з ліквідацыяй арганізацыі, 

спыненнем дзейнасці індывідуальнага прадпрымальніка, 

натарыуса, які ажыццяўляе натарыяльную дзейнасць у 

натарыяльным бюро, адваката, які ажыццяўляе адвакацкую 

дзейнасць індывідуальна, спыненнем дзейнасці філіяла, 

прадстаўніцтва ці іншага адасобленага падраздзялення 

арганізацыі, размешчаных у іншай мясцовасці, скарачэннем 

колькасці або штата работнікаў, – за 3 месяцы, якія 

папярэднічаюць месяцу звароту), акрамя звестак аб памерах 

пенсій з улікам надбавак, даплат і павышэнняў, дапамог па 

доглядзе за інвалідамі I групы альбо асобамі, якія дасягнулі 

80-гадовага ўзросту, дапамог, што выплачваюцца згодна з 

Законам Рэспублікі Беларусь ад 29 снежня 2012 года «аб 

дзяржаўных дапамогах сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей» (за 

выключэннем дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у 

арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну 

цяжарнасці, і дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці), якія 

выплачваюцца і далучаюцца да матэрыялаў справы органамі, 

занятасці і сацыяльнай абароне; 

14.даведкі аб рэалізацыі прадукцыі жывёльнага паходжання 

(за выключэннем малака), пладоў і прадукцыі асабістай 

падсобнай гаспадаркі, прадуктаў прамысловай дзейнасці – у 

выпадку рэалізацыі названай прадукцыі; 

15.дагавор аб падрыхтоўцы спецыяліста (рабочага, 

служачага) на платнай аснове – для студэнтаў, якія 

атрымліваюць адукацыю на платнай аснове з прыцягненнем 

крэдыту на льготных умовах для аплаты першай вышэйшай 

адукацыі або за кошт сродкаў юрыдычных асоб, а таксама 

фізічных асоб, якія вядуць з імі паасобную гаспадарку; 

16.дагавор рэнты і (або) пажыццёвага ўтрымання з 

утрыманнем – для грамадзян, якія заключылі ўказаны 

дагавор; 

17.дагавор найму жылога памяшкання – для грамадзян, якія 

прагназавання і 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва 

Чуяшова Антаніна 

Іванаўна 

каб. 7, тэл. 4-24-66, 

 4-27-71 



здавалі па дамове найму жылое памяшканне на працягу 12 

месяцаў, якія папярэднічаюць месяцу звароту (для 

грамадзян, звольненых з працы (службы) у сувязі з 

ліквідацыяй арганізацыі, спыненнем дзейнасці 

індывідуальнага прадпрымальніка, натарыуса, які 

ажыццяўляе натарыяльную дзейнасць у натарыяльным 

бюро, адваката, які ажыццяўляе адвакацкую дзейнасць 

індывідуальна, спыненнем дзейнасці філіяла, прадстаўніцтва 

ці іншага адасобленага падраздзялення арганізацыі, 

размешчаных у іншай мясцовасці, скарачэннем колькасці 

або штата работнікаў, – на працягу 3 месяцаў, што 

папярэднічаюць месяцу звароту); 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна; 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 5 рабочых дзён з дня падачы заявы, а ў 

выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых 

дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 5 рабочых дзён 

пасля атрымання апошняга дакумента, неабходнага для 

прадастаўлення дзяржаўнай адраснай сацыяльнай дапамогі. 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – 1) адначасова – пры 

прадастаўленні аднаразовай сацыяльнай дапамогі; 2) ад 1 да 

12 месяцаў – пры прадастаўленні штомесячнай сацыяльнай 

дапамогі 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 2.33.1 самастойна запытаных мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведкі аб месцы жыхарства і складзе сям'і або копіі асабовага рахунку, а ў выпадку, калі члены сям'і не зарэгістраваныя па адрасе 

заяўніка – даведкі аб месцы іх жыхарства (пры неабходнасці); 

2. даведка, якая змяшчае звесткі з запісу акта аб нараджэнні, калі запіс аб бацьках дзіцяці праведзены ў адпаведнасці з артыкулам 55 

Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і (пры неабходнасці); 

3. даведкі аб правах на аб'екты нерухомай маёмасці, якія належаць грамадзяніну і членам яго сям'і, або аб адсутнасці такіх правоў 

(пры неабходнасці)**; 

4. дакументы, якія пацвярджаюць атрыманне льгот па аплаце харчавання дзяцей ва ўстановах дашкольнай адукацыі ў памеры іх 

грашовага эквівалента (пры неабходнасці); 

5. іншыя дакументы, неабходныя для прыняцця рашэння аб прадастаўленні (аб адмове ў прадастаўленні) дзяржаўнай адраснай 

сацыяльнай дапамогі (пры неабходнасці)  



56.  2.33.2. Прыняцце рашэння пра падаванне (адмове ў падаванні) 

дзяржаўнай адраснай сацыяльнай дапамогі ў выглядзе 

сацыяльнай дапамогі для кампенсацыі затрат на 

набыццё падгузнікаў 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява; 

2.пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу (у 

дачыненні да дзяцей-інвалідаў ва ўзросце да 14 гадоў – 

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу і (або) 

паўнамоцтвы іх законных прадстаўнікоў); 

3.пасведчанне інваліда – для інвалідаў I группы; 

4.пасведчанне дзіцяці-інваліда – для дзяцей-інвалідаў ва 

ўзросце да 18 гадоў, якія маюць IV ступень страты здароўя; 

5.пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці – пры набыцці 

падгузнікаў для дзіцяці-інваліда; 

6.дакументы, якія пацвярджаюць выдаткі на набыццё 

падгузнікаў, устаноўленыя ў адпаведнасці з заканадаўствам, 

з абавязковым указаннем назвы набытага тавару ў 

Рэспубліцы Беларусь; 

7.індывідуальная праграма рэабілітацыі інваліда або 

заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі дзяржаўнай 

арганізацыі аховы здароўя аб патрэбнасці ў падгузніках; 

8.пасведчанне на права прадстаўлення інтарэсаў 

падапечнага, Даверанасць, аформленая ў парадку, 

устаноўленым грамадзянскім заканадаўствам, дакумент, які 

пацвярджае роднасныя адносіны, – для асоб, якія 

прадстаўляюць інтарэсы інваліда I групы. 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 5 рабочых дзён з дня падачы заявы, а ў 

выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых 

дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 5 рабочых дзён 

пасля атрымання апошняга дакумента, неабходнага для 

прадастаўлення дзяржаўнай адраснай сацыяльнай дапамогі 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна  

    

ГУ " Цэнтр сацыяльнага 

абслугоўвання 

насельніцтва 

Веткаўскага раёна»,  

г. Ветка, вул. 

Першамайская, 11 

 

Загадчык аддзялення 

першаснага прыёму, 

аналізу, інфармавання, 

прагназавання і 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва 

Заўлянова Жанна 

Юхаеўна, 

каб. 7, тэл. 4-24-66, 

 4-27-71 

 

У выпадку адсутнасці: 

спецыяліст па 

сацыяльнай рабоце 

аддзялення першаснага 

прыёму, аналізу, 

інфармавання, 

прагназавання і 

ГУ " Цэнтр сацыяльнага 

абслугоўвання насельніцтва 

Веткаўскага раёна»,  

г. Ветка, вул. Першамайская, 11 

 

Загадчык аддзялення першаснага 

прыёму, аналізу, інфармавання, 

прагназавання і сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва 

Заўлянова Жанна Юхаеўна, 

каб. 7, тэл. 4-24-66, 4-27-71 

 

У выпадку адсутнасці: 

спецыяліст па сацыяльнай рабоце 

аддзялення першаснага прыёму, 

аналізу, інфармавання, прагназавання і 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

Чуяшова Антаніна Іванаўна 

каб. 7, тэл. 4-24-66, 4-27-71 



выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – адначасова. 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва 

Чуяшова Антаніна 

Іванаўна 

каб. 7, тэл. 4-24-66, 

 4-27-71 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 2.33.2 самастойна запытаных мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведкі аб месцы жыхарства і складзе сям'і або копіі асабовага рахунку - для прадастаўлення сацыяльнай дапамогі для пакрыцця 

выдаткаў на набыццё падгузнікаў дзецям-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў, якія маюць IV ступень страты здароўя (пры неабходнасці); 

2. звесткі, якія пацвярджаюць, што дзіцяці-інваліду да 18 гадоў, які мае IV ступень страты здароўя, інваліду I групы з прычыны 

прафесійнага захворвання або працоўнага калецтва не выраблялася аплата выдаткаў на набыццё падгузнікаў за кошт сродкаў 

абавязковага страхавання ад няшчасных выпадкаў на вытворчасці і прафесійных захворванняў (пры неабходнасці); 

3. звесткі аб прадастаўленні (непрадастаўленні) сацыяльнай дапамогі для пакрыцця выдаткаў на набыццё падгузнікаў па ранейшым 

месцы жыхарства заяўніка – пры змене месца жыхарства (месца знаходжання) заяўніка (пры неабходнасці) 

57.  2.33.4 Прыняцце рашэння пра падаванне (адмове ў падаванні) 

дзяржаўнай адраснай сацыяльнай дапамогі ў выглядзе 

забеспячэння прадуктамі харчавання дзяцей першых 

двух гадоў жыцця 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява; 

2.пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка і 

членаў яго сям'і (для непаўналетніх дзяцей ва ўзросце да 14 

гадоў – пры яго наяўнасці); 

3.выпіска з медыцынскіх дакументаў дзіцяці з 

рэкамендацыямі ўрача-педыятра ўчастковага (урача-

педыятра, урача агульнай практыкі) па рацыёну харчавання 

дзіцяці; 

4.пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці – для асоб, якія маюць 

дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў (для замежных грамадзян і 

асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца 

або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, - пры яго наяўнасці); 

5.пасведчанне аб заключэнні шлюбу (для замежных 

грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены 

статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, - пры 

яго наяўнасці); 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна  

    

ГУ " Цэнтр сацыяльнага 

абслугоўвання 

насельніцтва 

Веткаўскага раёна»,  

г. Ветка, вул. 

Першамайская, 11 

 

Загадчык аддзялення 

першаснага прыёму, 

аналізу, інфармавання, 

ГУ " Цэнтр сацыяльнага 

абслугоўвання насельніцтва 

Веткаўскага раёна»,  

г. Ветка, вул. Першамайская, 11 

 

Загадчык аддзялення першаснага 

прыёму, аналізу, інфармавання, 

прагназавання і сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва 

Заўлянова Жанна Юхаеўна, 

каб. 7, тэл. 4-24-66, 4-27-71 

 

У выпадку адсутнасці: 

спецыяліст па сацыяльнай рабоце 

аддзялення першаснага прыёму, 

аналізу, інфармавання, прагназавання і 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

Чуяшова Антаніна Іванаўна 

каб. 7, тэл. 4-24-66, 4-27-71 



6.копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо 

пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які 

пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных 

сем'яў; 

7.выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) – для 

асоб, якія ўсынавілі (удачарылі) дзіцяці, не ўказаных у 

якасці аднаго з бацькоў (бацькоў) дзіцяці ў пасведчанні аб 

нараджэнні дзіцяці; 

8.копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага 

органа аб устанаўленні апекі – для асоб, прызначаных 

апекунамі дзіцяці; 

9.копія рашэння суда аб прызнанні бацькоўства, або 

пасведчанне аб устанаўленні бацькоўства (у выпадку, калі 

бацькоўства ўстаноўлена альбо прызнана ў судовым 

парадку), або даведка аб запісу акта аб нараджэнні (у 

выпадку, калі бацькоўства прызнана ў добраахвотным 

парадку); 

10.выпіска (копія) з працоўнай кніжкі або іншыя дакументы, 

якія пацвярджаюць занятасць працаздольнага бацькі ў 

поўнай сям'і альбо працаздольнага асобы, з якой маці не 

знаходзіцца ў зарэгістраваным шлюбе, але сумесна 

пражывае і вядзе агульную гаспадарку; 

11.дагавор найму жылога памяшкання – для грамадзян, якія 

здавалі па дамове найму жылое памяшканне на працягу 12 

месяцаў, якія папярэднічаюць месяцу звароту (для 

грамадзян, звольненых з працы (службы) у сувязі з 

ліквідацыяй арганізацыі, спыненнем дзейнасці 

індывідуальнага прадпрымальніка, натарыуса, які 

ажыццяўляе натарыяльную дзейнасць у натарыяльным 

бюро, адваката, які ажыццяўляе адвакацкую дзейнасць 

індывідуальна, спыненнем дзейнасці філіяла, прадстаўніцтва 

ці іншага адасобленага падраздзялення арганізацыі, 

размешчаных у іншай мясцовасці, скарачэннем колькасці 

або штата работнікаў, – на працягу 3 месяцаў, што 

папярэднічаюць месяцу звароту); 

12.дагавор рэнты і (або) пажыццёвага ўтрымання з 

утрыманнем-для грамадзян, якія заключылі ўказаны дагавор; 

13.звесткі аб атрыманых даходах кожнага члена сям'і за 12 

прагназавання і 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва 

Заўлянова Жанна 

Юхаеўна, 

каб. 7, тэл. 4-24-66, 

 4-27-71 

 

У выпадку адсутнасці: 

спецыяліст па 

сацыяльнай рабоце 

аддзялення першаснага 

прыёму, аналізу, 

інфармавання, 

прагназавання і 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва 

Чуяшова Антаніна 

Іванаўна 

каб. 7, тэл. 4-24-66, 

 4-27-71 



месяцаў, якія папярэднічаюць месяцу звароту (для сем'яў, у 

якіх працаздольны бацька (працаздольная асоба, з якім маці 

не знаходзіцца ў зарэгістраваным шлюбе, але сумесна 

пражывае і вядзе агульную гаспадарку) звольнены з працы 

(службы) у сувязі з ліквідацыяй арганізацыі, спыненнем 

дзейнасці індывідуальнага прадпрымальніка, натарыуса, які 

ажыццяўляе натарыяльную дзейнасць у натарыяльным 

бюро, адваката, які ажыццяўляе адвакацкую дзейнасць 

індывідуальна, спыненнем дзейнасці філіяла, прадстаўніцтва 

ці іншага адасобленага падраздзялення арганізацыі, 

размешчаных у іншай мясцовасці, скарачэннем колькасці 

або штату работнікаў, – за 3 месяцы, якія папярэднічаюць 

месяцу звароту), акрамя звестак аб памерах пенсій з улікам 

надбавак, даплат і павышэнняў, дапамог па доглядзе за 

інвалідамі I групы альбо асобамі, якія дасягнулі 80-гадовага 

ўзросту, дапамог, што выплачваюцца згодна з Законам 

Рэспублікі Беларусь «Аб дзяржаўных дапамогах сем'ям, якія 

выхоўваюць дзяцей» (за выключэннем дапамогі жанчынам, 

якія сталі на ўлік у арганізацыях аховы здароўя да 12-

тыднёвага тэрміну цяжарнасці, і дапамогі ў сувязі з 

нараджэннем дзіцяці), якія выплачваюцца і далучаюцца да 

матэрыялаў справы органамі па працы, занятасці, – за 

выключэннем сем'яў пры нараджэнні і выхаванні двайнят 

або больш дзяцей. 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна; 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры - 5 рабочых дзён з дня падачы заявы, а ў 

выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых 

дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 5 рабочых дзён 

пасля атрымання апошняга дакумента, неабходнага для 

прадастаўлення дзяржаўнай адраснай сацыяльнай дапамогі 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – на кожныя 6 месяцаў да 

дасягнення дзіцем узросту двух гадоў 

 Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 2.33.4 самастойна запытаных мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 



1. даведкі аб месцы жыхарства і складзе сям'і або копіі асабовага рахунку (пры неабходнасці) 

2. даведка, якая змяшчае звесткі з запісу акта аб нараджэнні, калі запіс аб бацьках дзіцяці праведзены ў адпаведнасці з артыкулам 55 

Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і (пры неабходнасці) 

3.даведкі аб правах на аб'екты нерухомай маёмасці, якія належаць грамадзяніну і членам яго сям'і, або аб адсутнасці такіх правоў 

(пры неабходнасці)** 

58.  2.38 Прыняцце рашэння аб прызначэнні дапамогі па догляду 

за інвалідам I групы або асобай, якая дасягнула 80-

гадовага ўзросту 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.працоўная кніжка заяўніка 

4.медыцынская даведка аб стане здароўя заяўніка, якая 

пацвярджае адсутнасць псіхіятрычнага і наркалагічнага 

ўліку 

5.заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі аб 

патрэбнасці асобы, які дасягнуў 80-гадовага ўзросту, ў 

пастаянным сыходзе – у выпадку прызначэння дапамогі па 

догляду за асобай, якая дасягнула 80-гадовага ўзросту 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 10 дзен са дня падачы заявы, а ў выпадку 

запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных 

органаў, іншых арганізацый – 1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – на перыяд догляду за 

інвалідам I групы альбо асобай, якая дасягнула 80-гадовага 

ўзросту 

               Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

                      

 --------------------------- 

 

                 

Упраўленне па працы, 

занятасці і сацыяльнай 

абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча 

Красная, 8 

 

Галоўны спецыяліст 

сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага 

забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы 

насельніцтва  

Палякова Марыя 

Віктараўна 

каб.1-7, г 4-28-10 

У выпадку адсутнасці: 

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

Галоўны спецыяліст сектара 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя Віктараўна 

каб.1-7, г 4-28-10 

У выпадку адсутнасці: 

загадчык сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва  

Патаповіч Ірына Яўгеньеўна 

каб.1-7, т. 4-27-73 



загадчык сектара 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння 

і сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва  

Патаповіч Ірына 

Яўгеньеўна 

каб.1-7, т. 4-27-73 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 2.38 самастойна запытаных мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. копія заключэння медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі (выпіска з акта агляду ў медыка-рэабілітацыйнай экспертнай 

камісіі) аб групы і прычыны інваліднасці асобы, за якім ажыццяўляецца догляд (калі такія дакументы адсутнічаюць у органе па 

працы, занятасці і сацыяльнай абароне) 

2. звесткі аб неатрыманні дапамогі па беспрацоўі 

3. даведка (звесткі) аб неатрыманні штомесячнай страхавой выплаты ў адпаведнасці з заканадаўствам аб абавязковым страхаванні ад 

няшчасных выпадкаў на вытворчасці і прафесійных захворванняў або штомесячнага грашовага ўтрымання ў адпаведнасці з 

заканадаўствам аб дзяржаўнай службе 

4. звесткі аб адсутнасці рэгістрацыі ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка, кіраўніка сялянскай (фермерскай) гаспадаркі 

5. даведка аб неатрыманні пенсіі тварам, якія ажыццяўляюць догляд (пры неабходнасці) 

6. звесткі аб рэгістрацыі па месцы знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь асобы, якая ажыццяўляе догляд, і (або) асобы, за якім 

ажыццяўляецца сыход (пры неабходнасці) 

59.  2.39 Выдача даведкі аб памеры (неатрыманні) дапамогі па 

догляду за інвалідам I групы або асобай, якая дасягнула 

80-гадовага ўзросту 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры - у дзень звароту 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бестэрмінова 

               Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

                      

 --------------------------- 

                 

Упраўленне па працы, 

занятасці і сацыяльнай 

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

Галоўны спецыяліст сектара 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя Віктараўна 

каб.1-7, г 4-28-10 

У выпадку адсутнасці: 

загадчык сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва  



абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча 

Красная, 8 

 

Галоўны спецыяліст 

сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага 

забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы 

насельніцтва  

Палякова Марыя 

Віктараўна 

каб.1-7, г 4-28-10 

У выпадку адсутнасці: 

загадчык сектара 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння 

і сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва  

Патаповіч Ірына 

Яўгеньеўна 

каб.1-7, т. 4-27-73 

Патаповіч Ірына Яўгеньеўна 

каб.1-7, т. 4-27-73 

60.  2.41 Выдача дазволу на зняцце з уліку ў органах ДАІ 

аўтамабіля з адпаведнай мадыфікацыяй кіравання, 

перададзенага інваліду ў карыстанне, для рэалізацыі або 

здачы аўтамабіля арганізацыям Беларускага 

дзяржаўнага аб'яднання па нарыхтоўцы, перапрацоўцы і 

пастаўцы лому і адходаў чорных і каляровых металаў 

або арганізацыям спажывецкай кааперацыі, а таксама 

арганізацыям, якія ўваходзяць у склад удзельнікаў 

холдынгу " Белрэсурсы“ 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

               Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

                      

 --------------------------- 

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

Загадчык сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва  

Патаповіч Ірына Яўгеньеўна 

каб.1-7, т. 4-27-73 

 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст сектара 



2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.пасведчанне аб рэгістрацыі аўтамабіля з адпаведнай 

мадыфікацыяй кіравання 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры - бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 15 дзён з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – 3 месяца 

                 

Упраўленне па працы, 

занятасці і сацыяльнай 

абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча 

Красная, 8  

 

Загадчык сектара 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння 

і сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва  

Патаповіч Ірына 

Яўгеньеўна 

каб.1-7, т. 4-27-73 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст 

сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага 

забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы 

насельніцтва  

Палякова Марыя 

Віктараўна 

каб.1-7, г 4-28-10 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя Віктараўна 

каб.1-7, г 4-28-10 

61.  2.42 Выдача даведкі аб памеры пачасовых плацяжоў у 

пакрыццё шкоды, нанесенай жыццю або здароўю 

фізічнай асобы, не звязанай з выкананнем ім працоўных 

абавязкаў, прызначаных у сувязі з ліквідацыяй 

юрыдычнай асобы або спыненнем дзейнасці 

індывідуальнага прадпрымальніка, адказных за шкоду, з 

прычыны прызнання іх эканамічна незаможнымі 

(банкрутамі) 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

             Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 
 

Галоўны бухгалтар  

Малдаванава Ганна Аляксееўна 

каб. 1-4, тэл.4 28 05 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст сектара 



працэдуры 

1.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры - у дзень звароту 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бестэрмінова 

Вікторыя Мікалаеўна 

_______________ 

Упраўленне па працы, 

занятасці і сацыяльнай 

абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча 

Красная, 8 
 

Галоўны бухгалтар  

Малдаванава Ганна 

Аляксееўна 

каб. 1-4, тэл.4 28 05 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст 

сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага 

забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы 

насельніцтва  

Палякова Марыя 

Віктараўна 

каб.1-7, т. 4-28-10 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя Віктараўна 

каб.1-7, т. 4-28-10 

62.  2.46. Прыняцце рашэння аб прызначэнні (адмове ў 

прызначэнні) сямейнага капіталу 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

2.пашпарт 

3.пасведчанні аб нараджэнні ўсіх непаўналетніх дзяцей, якія 

ўлічваюцца ў складзе сям'і 

4.пасведчанне аб шлюбе і дакумент, які сведчыць асобу 

мужа (жонкі), - для поўных сем'яў 

5.пасведчанне аб смерці жонкі (мужа), копія рашэння суда 

аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу 

або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

Галоўны спецыяліст сектара 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя Віктараўна 

каб.1-7, г 4-28-10 

У выпадку адсутнасці: 

загадчык сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва аддзела 



сям'і, - для няпоўных сем'яў 

6.копія рашэння суда аб усынаўленні – для ўсынавіцеляў 

дзіцяці (дзяцей) 

7.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 або аб 

адабранні дзіцяці без пазбаўлення бацькоўскіх правоў, копія 

рашэння суда, вызначэння аб судовым загадзе аб спагнанні 

аліментаў, пасведчанне аб смерці другога з бацькоў або 

іншыя дакументы, якія пацвярджаюць факт выхавання 

дзіцяці (дзяцей) у сям'і аднаго з бацькоў, - у выпадку 

неабходнасці пацверджання выхавання 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры  

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1 месяц з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

адначасова 

пенсійнага забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва  

Патаповіч Ірына Яўгеньеўна 

каб.1-7, г 4-27-73 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 2.46, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1.даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і або копія асабовага рахунку на ўсіх членаў сям'і, зарэгістраваных па месцы жыхарства ў 

Рэспубліцы Беларусь; 

2.інфармацыя ў дачыненні да дзяцей, якія ўлічваюцца ў складзе сям'і, аб наяўнасці (адсутнасці) звестак аб пазбаўленні бацькоўскіх 

правоў, аб адмене ўсынаўлення (удачарэння), адабранні дзіцяці (дзяцей) з сям'і, адмове ад дзіцяці (дзяцей), устанаўленні над дзіцем 

(дзецьмі) апекі (папячыцельства). 

63.  2.47.1 Прыняцце рашэння аб датэрміновым распараджэнні 

(адмове ў датэрміновым распараджэнні) сродкамі 

сямейнага капіталу на будаўніцтва (рэканструкцыю) або 

набыццё жылых памяшканняў, пагашэнне 

запазычанасці па крэдытах, прадастаўленых на гэтыя 

мэты, і выплату працэнтаў за карыстанне імі 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Намеснік начальніка аддзела жыллёва-

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 

будаўніцтва Веткаўскага 



працэдуры 

1. заява 

2. пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.рашэнне або копія рашэння (выпіска з рашэння) аб 

прызначэнні сямейнага капіталу 

4.даведка аб стане на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні 

жыллёвых умоў – у выпадку стану на ўліку маючых патрэбу 

ў паляпшэнні жыллёвых умоў па месцы працы (службы); 

5.пасведчанне (пасведчанне) аб дзяржаўнай рэгістрацыі 

зямельнага ўчастка або дзяржаўны акт на права ўласнасці на 

зямлю альбо на права пажыццёвага спадчыннага валодання 

зямлёй, копіі дакументаў, якія пацвярджаюць наяўнасць 

ўзгодненай праектнай дакументацыі і дазволу на 

будаўніцтва (рэканструкцыю), – у выпадку будаўніцтва 

(рэканструкцыі) аднакватэрнага жылога дома, кватэры ў 

блакіраваным жылым доме; 

6. дагавор стварэння аб'екта долевага будаўніцтва - у 

выпадку будаўніцтва (рэканструкцыі) жылога памяшкання ў 

парадку долевага ўдзелу ў жыллёвым будаўніцтве; 

7.выпіска з рашэння агульнага сходу арганізацыі 

забудоўшчыкаў (сходу ўпаўнаважаных) аб прыёме 

грамадзяніна ў гэтую арганізацыю-у выпадку будаўніцтва 

(рэканструкцыі) жылога памяшкання ў складзе арганізацыі 

забудоўшчыкаў; 

8.папярэдні дагавор набыцця жылога памяшкання – у 

выпадку набыцця жылога памяшкання, за выключэннем 

жылога памяшкання, будаўніцтва якога ажыццяўлялася па 

дзяржаўнай замове  

9.копія зарэгістраванага дагавора куплі-продажу жылога 

памяшкання – у выпадку набыцця жылога памяшкання, 

будаўніцтва якога ажыццяўлялася па дзяржаўнай замове 

10.копія крэдытнага дагавора аб прадастаўленні крэдыту на 

будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылога 

памяшкання – у выпадку пагашэння запазычанасці па 

крэдытах, прадастаўленых на будаўніцтва (рэканструкцыю) 

або набыццё жылога памяшкання, і выплаты працэнтаў за 

карыстанне імі; 

11. дакумент, які сведчыць асобу, і (або) пасведчанне аб 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

райвыканкама 

Булановіч Дзмітрый Віктаравіч  

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25  

У выпадку адсутнасці: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 



нараджэнні члена сям'і, у дачыненні да якога датэрмінова 

выкарыстоўваецца сямейны капітал; 

12.дакументы, якія сведчаць асобу, і (або) пасведчання аб 

нараджэнні, выпіскі з рашэнняў суда аб усынаўленні 

(удачарэнні), аб аднаўленні ў бацькоўскіх правах ці іншыя 

дакументы, якія пацвярджаюць ўключэнне ў склад сям'і 

грамадзяніна, не ўлічанага ў яе складзе пры прызначэнні 

сямейнага капіталу (прадстаўляюцца на дзяцей, якія не былі 

ўлічаны ў складзе сям'і пры прызначэнні сямейнага 

капіталу); 

13.дакументы, якія пацвярджаюць роднасныя адносіны 

членаў сям'і (пасведчанне аб нараджэнні, пасведчанне аб 

шлюбе, аб змене імя, выпіска з рашэння суда аб усынаўленні 

(удачарэнні) і іншыя), – у выпадку змены прозвішча, 

уласнага імя, імя па бацьку, даты нараджэння паўналетняга 

члена сям'і, які звярнуўся за датэрміновым распараджэннем 

сродкамі сямейнага капіталу, і (або) члена сям'і, у дачыненні 

да якога датэрмінова выкарыстоўваецца сямейны капітал 

пасведчанне аб смерці альбо даведка органа, рэгіструючага 

акты грамадзянскага стану (далей – орган ЗАГСа), якая 

змяшчае звесткі з запісу акта аб смерці, копія рашэння суда 

аб абвяшчэнні грамадзяніна памерлым, аб прызнанні яго без 

вестак адсутным, копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу 

або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які 

пацвярджае выключэнне са складу сям'і грамадзяніна, якому 

прызначаны сямейны капітал, або немагчымасць яго 

звароту, – у выпадку звароту паўналетняга члена сям'і, які не 

з'яўляецца грамадзянінам, якому прызначаны сямейны 

капітал, або законнага прадстаўніка непаўналетняга члена 

сям'і, які не адносіцца да членаў сям'і. 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 1 месяц з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – адначасова 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 2.47.1, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 



распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

 1.звесткі аб адкрыцці рахунку (асобнага рахунку) па ўліку ўкладу (дэпазіту) "Сямейны капітал" (калі такія звесткі адсутнічаюць у 

асабістай справе грамадзяніна)*** 

2. звесткі аб пазбаўленні бацькоўскіх правоў, адмене ўсынаўлення (удачарэння), адабранні дзіцяці (дзяцей) з сям'і па рашэнні суда, 

адмове ад дзіцяці (дзяцей) 

3. звесткі аб здзяйсненні наўмысных цяжкіх або асабліва цяжкіх злачынстваў супраць чалавека 

4. даведка аб пастаноўцы на ўлік, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў на дату падачы заявы аб датэрміновым 

распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу 

5. даведка аб пастаноўцы на ўлік, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў на дату заключэння крэдытнага дагавора 

64.  2.47.2 Прыняцце рашэння аб датэрміновым распараджэнні 

(адмове ў датэрміновым распараджэнні) сродкамі 

сямейнага капіталу на атрыманне на платнай аснове 

вышэйшай адукацыі I ступені, сярэдняй спецыяльнай 

адукацыі ў дзяржаўных установах адукацыі 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1. заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу  

3.рашэнне або копія рашэння (выпіска з рашэння) аб 

прызначэнні сямейнага капіталу  

4.копія дагавора аб падрыхтоўцы спецыяліста (рабочага, 

служачага) на платнай аснове 

5.даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам 

6.дакумент, які сведчыць асобу, і (або) пасведчанне аб 

нараджэнні члена сям'і, у дачыненні да якога заключаны 

дагавор аб падрыхтоўцы спецыяліста (рабочага, служачага) 

на платнай аснове 

7.дакументы, якія сведчаць асобу, і (або) пасведчання аб 

нараджэнні, выпіска з рашэння суда аб усынаўленні 

(удачарэнні), аб аднаўленні ў бацькоўскіх правах ці іншыя 

дакументы, якія пацвярджаюць уключэнне ў склад сям'і 

грамадзяніна, не ўлічанага ў яе складзе пры прызначэнні 

сямейнага капіталу (прадстаўляюцца на дзяцей, у дачыненні 

да якіх заключаны дагавор аб падрыхтоўцы спецыяліста 

(рабочага, служачага) на платнай аснове, калі яны не былі 

ўлічаны ў складзе сям'і пры прызначэнні сямейнага капіталу) 

8.дакументы, якія пацвярджаюць роднасныя адносіны 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

Галоўны спецыяліст сектара 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя Віктараўна 

каб.1-7, т. 4-28-10 

У выпадку адсутнасці: 

загадчык сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва  

Патаповіч Ірына Яўгеньеўна 

каб.1-7, г 4-27-73 



членаў сям'і (пасведчанне аб нараджэнні, пасведчанне аб 

шлюбе, аб змене імя, выпіска з рашэння суда аб усынаўленні 

(удачарэнні) і іншыя), – у выпадку змены прозвішча, 

уласнага імя, імя па бацьку, даты нараджэння паўналетняга 

члена сям'і, які звярнуўся за датэрміновым распараджэннем 

сродкамі сямейнага капіталу, і (або) члена сям'і, у дачыненні 

да якога заключаны дагавор аб падрыхтоўцы спецыяліста 

(рабочага, служачага) на платнай аснове 

9. пасведчанне аб смерці або даведка органа ЗАГСа, якая 

змяшчае звесткі з запісу акта аб смерці, копія рашэння суда 

аб абвяшчэнні грамадзяніна памерлым, аб прызнанні яго без 

вестак адсутным, копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу 

або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які 

пацвярджае выключэнне са складу сям'і грамадзяніна, якому 

прызначаны сямейны капітал, або немагчымасць яго 

звароту, – у выпадку звароту паўналетняга члена сям'і, які не 

з'яўляецца грамадзянінам, якому прызначаны сямейны 

капітал, або законнага прадстаўніка непаўналетняга члена 

сям'і, які не адносіцца да членаў сям'і. 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 1 месяц з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – адначасова 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 2.47.2 самастойна запытаных мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. звесткі аб адкрыцці рахунку (асобнага рахунку) па ўліку ўкладу (дэпазіту) "Сямейны капітал" (калі такія звесткі адсутнічаюць у 

асабістай справе грамадзяніна)*** 

2. звесткі аб пазбаўленні бацькоўскіх правоў, адмене ўсынаўлення (удачарэння), адабранні дзіцяці (дзяцей) з сям'і па рашэнні суда, 

адмове ад дзіцяці (дзяцей) 

3.звесткі аб здзяйсненні наўмысных цяжкіх або асабліва цяжкіх злачынстваў супраць чалавека  

65.  2.47.3 Прыняцце рашэння аб датэрміновым распараджэнні 

(адмове ў датэрміновым распараджэнні) сродкамі 

сямейнага капіталу на атрыманне платных медыцынскіх 

паслуг, якія аказваюцца арганізацыямі аховы здароўя. 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 



грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1. заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.рашэнне або копія рашэння (выпіска з рашэння) аб 

прызначэнні сямейнага капіталу 

4.заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі дзяржаўнай 

арганізацыі аховы здароўя аб патрэбнасці ў атрыманні 

членам (членамі) сям'і платных медыцынскіх паслуг, якія 

аказваюцца арганізацыямі аховы здароўя, з указаннем 

медыцынскай паслугі (далей – заключэнне ўрачэбна-

кансультацыйнай камісіі дзяржаўнай арганізацыі аховы 

здароўя) 

5.дакумент, які сведчыць асобу, і (або) пасведчанне аб 

нараджэнні члена сям'і, які жыве ў нястачы ў атрыманні 

платных медыцынскіх паслуг па заключэнні ўрачэбна-

кансультацыйнай камісіі дзяржаўнай арганізацыі аховы 

здароўя 

6.дакументы, якія сведчаць асобу, і (або) пасведчання аб 

нараджэнні, выпіскі з рашэнняў суда аб усынаўленні 

(удачарэнні), аб аднаўленні ў бацькоўскіх правах ці іншыя 

дакументы, якія пацвярджаюць уключэнне ў склад сям'і 

грамадзяніна, не ўлічанага ў яе складзе пры прызначэнні 

сямейнага капіталу (прадстаўляюцца на дзяцей, якія маюць 

патрэбу ў атрыманні платных медыцынскіх паслуг па 

заключэнні медычна-кансультацыйнай камісіі дзяржаўнай 

арганізацыі аховы здароўя, калі яны не былі ўлічаны ў 

складзе сям'і пры прызначэнні сямейнага капіталу) 

7. дакументы, якія пацвярджаюць роднасныя адносіны 

членаў сям'і (пасведчанне аб нараджэнні, пасведчанне аб 

шлюбе, аб змене імя, выпіска з рашэння суда аб усынаўленні 

(удачарэнні) і іншыя), – у выпадку змены прозвішча, 

уласнага імя, імя па бацьку, даты нараджэння паўналетняга 

члена сям'і, які звярнуўся за датэрміновым распараджэннем 

сродкамі сямейнага капіталу, і (або) члена сям'і, які жыве ў 

нястачы ў атрыманні платных медыцынскіх паслуг па 

заключэнні медычна-кансультацыйнай камісіі дзяржаўнай 

арганізацыі аховы здароўя 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Галоўны спецыяліст сектара 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя Віктараўна 

каб.1-7, т. 4-28-10 

У выпадку адсутнасці: 

загадчык сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва  

Патаповіч Ірына Яўгеньеўна 

каб.1-7, г 4-27-73 



8. пасведчанне аб смерці альбо даведка органа ЗАГСа, якая 

змяшчае звесткі з запісу акта аб смерці, копія рашэння суда 

аб абвяшчэнні грамадзяніна памерлым, аб прызнанні яго без 

вестак адсутным, копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу 

або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які 

пацвярджае выключэнне са складу сям'і грамадзяніна, якому 

прызначаны сямейны капітал, або немагчымасць яго 

звароту, - у выпадку звароту паўналетняга члена сям'і, які не 

з'яўляецца грамадзянінам, якому прызначаны сямейны 

капітал, або законнага прадстаўніка непаўналетняга члена 

сям'і, які не адносіцца да членаў сям'і. 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 1 месяц з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – адначасова 

 Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 2.47.3 самастойна запытаных мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1.звесткі аб адкрыцці рахунку (асобнага рахунку) па ўліку ўкладу (дэпазіту) "Сямейны капітал" (калі такія звесткі адсутнічаюць у 

асабістай справе грамадзяніна)*** 

2. звесткі аб пазбаўленні бацькоўскіх правоў, адмене ўсынаўлення (удачарэння), адабранні дзіцяці (дзяцей) з сям'і па рашэнні суда, 

адмове ад дзіцяці (дзяцей) 

3. звесткі аб здзяйсненні наўмысных цяжкіх або асабліва цяжкіх злачынстваў супраць чалавека 

66.  2.48. Прыняцце рашэння аб распараджэнні (адмове ў 

распараджэнні) сродкамі сямейнага капіталу пасля 

заканчэння 18 гадоў з даты нараджэння дзіцяці, у сувязі з 

нараджэннем (усынаўленнем, удачарэннем) якога сям'я 

набыла права на прызначэнне сямейнага капіталу 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3. рашэнне або копія рашэння (выпіска з рашэння) аб 

прызначэнні сямейнага капіталу 

4.дакументы, якія пацвярджаюць роднасныя адносіны 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

Галоўны спецыяліст сектара 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя Віктараўна 

каб.1-7, г 4-28-10 

У выпадку адсутнасці: 

загадчык сектара сацыяльнай 



членаў сям'і (пасведчанне аб нараджэнні, пасведчанне аб 

шлюбе, аб змене імя, выпіска з рашэння суда аб усынаўленні 

(удачарэнні) і іншыя), - у выпадку змены прозвішча, 

уласнага імя, імя па бацьку, даты нараджэння членаў сям'і 

5.пасведчанне аб нараджэнні, выпіска з рашэння суда аб 

усынаўленні (удачарэнні), аб аднаўленні ў бацькоўскіх 

правах ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць ўключэнне 

ў склад сям'і грамадзяніна, не ўлічанага ў яе складзе пры 

прызначэнні сямейнага капіталу (прадстаўляюцца на дзяцей, 

калі яны не былі ўлічаны ў складзе сям'і пры прызначэнні 

сямейнага капіталу) 

6.пасведчанне аб смерці альбо даведка органа ЗАГСа, якая 

змяшчае звесткі з запісу акта аб смерці, копія рашэння суда 

аб абвяшчэнні грамадзяніна памерлым, аб прызнанні яго без 

вестак адсутным, копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу 

або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які 

пацвярджае выключэнне са складу сям'і грамадзяніна, 

улічанага ў яе складзе пры прызначэнні сямейнага капіталу, 

- у выпадку змены складу сям'і на дату падачы заявы аб 

распараджэнні сродкамі сямейнага капіталу 

7.натарыяльна засведчаны згоду паўналетніх членаў сям'і, 

законных прадстаўнікоў непаўналетніх членаў сям'і, у тым 

ліку якія не адносяцца да членаў сям'і (калі такія маюцца), на 

прадастаўленне права распараджацца сродкамі сямейнага 

капіталу аднаму паўналетняму члену сям'і або 

непаўналетняму члену сям'і ў асобе яго законнага 

прадстаўніка – пры наяўнасці такой згоды 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры  

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1 месяц з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

адначасова 

падтрымкі насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва  

Патаповіч Ірына Яўгеньеўна 

каб.1-7, г 4-27-73 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 2.48, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 



распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

 1. звесткі аб адкрыцці рахунку (асобнага рахунку) па ўліку ўкладу (дэпазіту) "Сямейны капітал" (калі такія звесткі адсутнічаюць у 

асабістай справе грамадзяніна)*** 

2. звесткі аб пазбаўленні бацькоўскіх правоў, адмене ўсынаўлення (удачарэння), адабранні дзіцяці (дзяцей) з сям'і па рашэнні суда, 

адмове ад дзіцяці (дзяцей) 

3. звесткі аб здзяйсненні наўмысных цяжкіх або асабліва цяжкіх злачынстваў супраць чалавека 

67.  2.49. Выдача дубліката рашэння аб прызначэнні (адмове ў 

прызначэнні) сямейнага капіталу 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заяву з указаннем прычын страты рашэння або 

прывядзення яго ў непрыдатнасць 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3. рашэнне, што прыйшло ў непрыдатнасць – у выпадку, калі 

рашэнне прыйшло ў непрыдатнасць 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры  

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

5 дзён з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

адначасова 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

Галоўны спецыяліст сектара 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя Віктараўна 

каб.1-7, г 4-28-10 

У выпадку адсутнасці: 

загадчык сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва  

Патаповіч Ірына Яўгеньеўна 

каб.1-7, г 4-27-73 

68.  2.50. Выдача дубліката рашэння аб прызначэнні (адмове ў 

прызначэнні) сямейнага капіталу 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява з указаннем прычыны, па якой зварот за адкрыццём 

дэпазітнага рахунку члена сям'і, якому прызначаны сямейны 

капітал, немагчыма 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу  

3.пасведчанне аб смерці або даведка органа ЗАГСа, якая 

змяшчае звесткі з запісу акта аб смерці, копія рашэння суда 

аб абвяшчэнні грамадзяніна памерлым, аб прызнанні яго без 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

Галоўны спецыяліст сектара 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя Віктараўна 

каб.1-7, г 4-28-10 

У выпадку адсутнасці: 



вестак адсутным, копія пастановы (вызначэння) суда, органа 

крымінальнага пераследу аб аб'яўленні вышуку 

грамадзяніна, копія рашэння суда аб прызнанні грамадзяніна 

недзеяздольным ці іншыя дакументы і (або) звесткі, якія 

пацвярджаюць немагчымасць звароту за адкрыццём 

дэпазітнага рахунку члена сям'і, якому прызначаны сямейны 

капітал 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры  

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

10 дзён з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

адначасова 

загадчык сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва  

Патаповіч Ірына Яўгеньеўна 

каб.1-7, г 4-27-73 

ДАКУМЕНТЫ, ЯКІЯ ПАЦВЯРДЖАЮЦЬ ПРАВА НА САЦЫЯЛЬНЫЯ ЛЬГОТЫ 

69.  3.2 

3.21 
Выдача пасведчання (дубліката пасведчання) інваліда 

Айчыннай вайны 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі 

4.адна фатаграфія заяўніка памерам 30 х 40 мм 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 5 рабочых дзён з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай 

працэдуры – на тэрмін ўстанаўлення інваліднасці 

У частцы выдачы дубліката: 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

               Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

                      

 --------------------------- 

                 

Упраўленне па працы, 

занятасці і сацыяльнай 

абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча 

Красная, 8  

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

Загадчык сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва  

Патаповіч Ірына Яўгеньеўна 

каб.1-7, г 4-27-73 

 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст сектара 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя Віктараўна 

каб.1-7, г 4-28-10 

 



1.заяву з указаннем прычын страты пасведчання або 

прывядзення яго ў непрыдатнасць 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.якое прыйшло ў непрыдатнасць пасведчанне – у выпадку, 

калі пасведчанне прыйшло ў непрыдатнасць 

4.адна фатаграфія заяўніка памерам 30 х 40 мм 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 10 дзен са дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай 

працэдуры – на тэрмін дзеяння пасведчання 

 

Загадчык сектара 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння 

і сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва  

Патаповіч Ірына 

Яўгеньеўна 

каб.1-7, т. 4-27-73 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст 

сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага 

забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы 

насельніцтва  

Палякова Марыя 

Віктараўна 

каб.1-7, г 4-28-10 

70.  3.3 

3.21 
Выдача пасведчання (дубліката пасведчання) інваліда аб 

праве на льготы для інвалідаў баявых дзеянняў на 

тэрыторыі іншых дзяржаў, а таксама грамадзян, у тым 

ліку звольненых у запас (адстаўку), з ліку вайскоўцаў, асоб 

начальніцкага і радавога складу органаў унутраных спраў, 

органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях, 

органаў фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага 

кантролю, супрацоўнікаў Следчага камітэта, якія маюць 

спецыяльныя званні, якія сталі інвалідамі з прычыны 

ранення, кантузіі, калецтва або захворвання, атрыманых 

пры выкананні абавязкаў ваеннай службы (службовых 

абавязкаў) 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

               Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

                      

 --------------------------- 

                 

Упраўленне па працы, 

занятасці і сацыяльнай 

абароне Веткаўскага 

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

Загадчык сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва  

Патаповіч Ірына Яўгеньеўна 

каб.1-7, т 4-27-73 

 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст сектара 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы насельніцтва  



3.заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі 

4.адна фатаграфія заяўніка памерам 30 х 40 мм 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 5 рабочых дзён з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай 

працэдуры – на тэрмін устанаўлення інваліднасці 

 

У частцы выдачы дубліката: 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заяву з указаннем прычын страты пасведчання або 

прывядзення яго ў непрыдатнасць 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.якое прыйшло ў непрыдатнасць пасведчанне – у выпадку, 

калі пасведчанне прыйшло ў непрыдатнасць 

4.адна фатаграфія заяўніка памерам 30 х 40 мм 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 10 дзен са дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай 

працэдуры – на тэрмін дзеяння пасведчання 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча 

Красная, 8  

 

Загадчык сектара 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння 

і сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва  

Патаповіч Ірына 

Яўгеньеўна 

каб.1-7, т. 4-27-73 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст 

сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага 

забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы 

насельніцтва  

Палякова Марыя 

Віктараўна 

каб.1-7, г 4-28-10 

Палякова Марыя Віктараўна 

каб.1-7, т 4-28-10 

 

71.  3.4 

3.21 
Выдача пасведчання (дубліката пасведчання) аб праве на 

льготы асобам, узнагароджаным ордэнамі або медалямі 

СССР за самаадданую працу і бездакорную вайсковую 

службу ў тыле ў гады Вялікай Айчыннай вайны 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.пасведчанні да ордэнаў або медалёў, іншыя дакументы, якія 

пацвярджаюць ўзнагароджанне 

               Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

Загадчык сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва  

Патаповіч Ірына Яўгеньеўна 

каб.1-7, т 4-27-73 



4.адна фатаграфія заяўніка памерам 30 х 40 мм 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 5 рабочых дзён з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай 

працэдуры – бестэрмінова 

 

У частцы выдачы дубліката: 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заяву з указаннем прычын страты пасведчання або 

прывядзення яго ў непрыдатнасць 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.якое прыйшло ў непрыдатнасць пасведчанне – у выпадку, 

калі пасведчанне прыйшло ў непрыдатнасць 

4.адна фатаграфія заяўніка памерам 30 х 40 мм 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 10 дзен са дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай 

працэдуры – на тэрмін дзеяння пасведчання 

                      

 --------------------------- 

  

                

Упраўленне па працы, 

занятасці і сацыяльнай 

абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча 

Красная, 8  

 

Загадчык сектара 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння 

і сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва  

Патаповіч Ірына 

Яўгеньеўна 

каб.1-7, т. 4-27-73 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст 

сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага 

забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы 

насельніцтва  

Палякова Марыя 

Віктараўна 

каб.1-7, г 4-28-10 

 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст сектара 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя Віктараўна 

каб.1-7, т 4-28-10 

 

72.  3.5. 

3.21 
Выдача пасведчання (дубліката пасведчання) асобам, якія 

працавалі ў перыяд блакады г. Ленінграда з 8 верасня 1941 

г. па 27 студзеня 1944 г. на прадпрыемствах, ва ўстановах і 

арганізацыях горада і ўзнагароджаным медалём "За 

абарону Ленінграда", і асобам, узнагароджаным знакам 

"Жыхару блакаднага Ленінграда“ 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

               Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

Спецыялісты службы: 

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

Загадчык сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва аддзела 



грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.пасведчанне да медалі або знаку 

4.адна фатаграфія заяўніка памерам 30 х 40 мм 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 5 рабочых дзён з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай 

працэдуры – бестэрмінова 

 

У частцы выдачы дубліката: 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заяву з указаннем прычын страты пасведчання або 

прывядзення яго ў непрыдатнасць 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.якое прыйшло ў непрыдатнасць пасведчанне – у выпадку, 

калі пасведчанне прыйшло ў непрыдатнасць 

4.адна фатаграфія заяўніка памерам 30 х 40 мм 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры - 10 дзен са дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай 

працэдуры – на тэрмін дзеяння пасведчання 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

                      

 --------------------------- 

  

                

Упраўленне па працы, 

занятасці і сацыяльнай 

абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча 

Красная, 8  

 

Загадчык сектара 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння 

і сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва  

Патаповіч Ірына 

Яўгеньеўна 

каб.1-7, т. 4-27-73 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст 

сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага 

забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы 

насельніцтва  

Палякова Марыя 

Віктараўна 

каб.1-7, г 4-28-10 

пенсійнага забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва  

Патаповіч Ірына Яўгеньеўна 

каб.1-7, т 4-27-73 

 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст сектара 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя Віктараўна 

каб.1-7, т 4-28-10 

 

73.  3.6 

3.21 
Выдача пасведчання (дубліката пасведчання) аб праве на 

льготы бацькам і не ўступіла ў новы шлюб жонцы (жонку) 

вайскоўца, які загінуў у гады Вялікай Айчыннай вайны, у 

               Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 



краінах, дзе вяліся баявыя дзеянні, або пры выкананні 

абавязкаў вайсковай службы (службовых абавязкаў) 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.паведамленне аб гібелі (смерці) ваеннаслужачага 

4.пасведчанне аб нараджэнні загінулага (памерлага) – 

уяўляецца бацькамі 

5.пасведчанне аб заключэнні шлюбу – уяўляецца жонкай 

(мужам), якая не ўступіла (які не ўступіў) у новы шлюб 

6.адна фатаграфія заяўніка памерам 30 х 40 мм 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 5 рабочых дзён з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай 

працэдуры – 1) бестэрмінова – для бацькоў; 

2) да ўступлення ў новы шлюб – для жонкі (мужа) 

 

У частцы выдачы дубліката: 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заяву з указаннем прычын страты пасведчання або 

прывядзення яго ў непрыдатнасць 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.якое прыйшло ў непрыдатнасць пасведчанне – у выпадку, 

калі пасведчанне прыйшло ў непрыдатнасць 

4.адна фатаграфія заяўніка памерам 30 х 40 мм 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 10 дзен са дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

                      

 --------------------------- 

  Упраўленне па працы, 

занятасці і сацыяльнай 

абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча 

Красная, 8  

 

Загадчык сектара 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння 

і сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва  

Патаповіч Ірына 

Яўгеньеўна 

каб.1-7, т. 4-27-73 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст 

сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага 

забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы 

насельніцтва  

Палякова Марыя 

Віктараўна 

каб.1-7, т. 4-28-10 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

Загадчык сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва  

Патаповіч Ірына Яўгеньеўна 

каб.1-7, т 4-27-73 

 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст сектара 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя Віктараўна 

каб.1-7, т 4-28-10 

 



працэдуры – на тэрмін дзеяння пасведчання 

74.  3.7 

3.21 
Выдача даведкі аб праве на льготы дзецям і іншым 

утрыманцам, якія атрымліваюць пенсію з нагоды страты 

карміцеля за загінулых (памерлых) асоб, пералічаных у 

артыкуле 22 Закона Рэспублікі Беларусь ад 17 красавіка 

1992 г. " Аб ветэранах“ 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 5 рабочых дзён з дня звароту 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай 

працэдуры – на тэрмін выплаты пенсіі па нагоды страты 

карміцеля 

               Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

                      

 --------------------------- 

  Упраўленне па працы, 

занятасці і сацыяльнай 

абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 

8  

 

Загадчык сектара 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва  

Патаповіч Ірына 

Яўгеньеўна 

каб.1-7, т. 4-27-73 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст 

сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага 

забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя 

Віктараўна 

каб.1-7, т. 4-28-10 

 

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

Загадчык сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва  

Патаповіч Ірына Яўгеньеўна 

каб.1-7, т 4-27-73 

 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст сектара 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя Віктараўна 

каб.1-7, т 4-28-10 

 



75.  3.8 

3.21 
Выдача пасведчання (дубліката пасведчання) былога 

непаўналетняга вязня месцаў прымусовага ўтрымання, 

пасведчання былога паўналетняга вязня фашысцкіх 

канцлагераў, турмаў, гета 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.адна фатаграфія заяўніка памерам 30 х 40 мм 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 5 дзён пасля вынясення рашэння аб устанаўленні 

фактаў i перыядаў знаходжання ў месцах прымусовага 

ўтрымання, створаных фашыстамі і іх саюзнікамі ў гады 

Другой сусветнай вайны 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай 

працэдуры – бестэрмінова 
 

У частцы выдачы дубліката: 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заяву з указаннем прычын страты пасведчання або 

прывядзення яго ў непрыдатнасць 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.якое прыйшло ў непрыдатнасць пасведчанне – у выпадку, 

калі пасведчанне прыйшло ў непрыдатнасць 

4.адна фатаграфія заяўніка памерам 30 х 40 мм 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 10 дзен са дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай 

працэдуры – на тэрмін дзеяння пасведчання 

               Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

                      

 --------------------------- 

  Упраўленне па працы, 

занятасці і сацыяльнай 

абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча 

Чырвоная, 8  

 

Загадчык сектара 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва  

Патаповіч Ірына 

Яўгеньеўна 

каб.1-7, т. 4-27-73 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст 

сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага 

забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя 

Віктараўна 

каб.1-7, т. 4-28-10 

 

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

Загадчык сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва  

Патаповіч Ірына Яўгеньеўна 

каб.1-7, т 4-27-73 

 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст сектара 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя Віктараўна 

каб.1-7, т 4-28-10 

 



Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 3.8 самастойна запытаных мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. звесткі аб знаходжанні грамадзян у месцах прымусовага ўтрымання - з органаў дзяржаўнай бяспекі, Міністэрства абароны, архіваў, 

музеяў, створаных у месцах размяшчэння былых фашысцкіх канцлагераў (пры неабходнасці) 

76.  3.9. 

3.21 
Выдача пасведчання (дубліката пасведчання) пацярпелага 

ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых 

радыяцыйных аварый 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.дзве фатаграфіі заяўніка памерам 30 х 40 мм 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 5 дзен пасля вынясення камісіяй адпаведнага 

рашэння 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай 

працэдуры – на тэрмін устанаўлення інваліднасці - для 

інвалідаў (дзяцей-інвалідаў ва ўзросце да 18 гадоў), у 

дачыненні да якіх устаноўлена прычынная сувязь калецтва або 

захворвання, якія прывялі да інваліднасці, з катастрофай на 

Чарнобыльскай АЭС, іншымі радыяцыйнымі аварыямі; 

- на тэрмін сталага (пераважнага) пражывання ў населеным 

пункце, што знаходзіцца на тэрыторыі радыеактыўнага 

забруджвання, – для грамадзян, якія пражываюць на тэрыторыі 

радыеактыўнага забруджвання; 

- бестэрмінова – для іншых асоб. 

 

У частцы выдачы дубліката: 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заяву з указаннем прычын страты пасведчання або 

прывядзення яго ў непрыдатнасць 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

               Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

                      

  

 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

 



3.якое прыйшло ў непрыдатнасць пасведчанне - у выпадку, 

калі пасведчанне прыйшло ў непрыдатнасць 

4.адна фатаграфія заяўніка памерам 30 х 40 мм 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 10 дзен са дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай 

працэдуры – на тэрмін дзеяння пасведчання 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 3.9 самастойна запытаных мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб месцы жыхарства грамадзяніна на тэрыторыі радыеактыўнага забруджвання з указаннем месца і перыяду пражывання 

2. дакументы, якія пацвярджаюць удзел грамадзяніна ў работах па ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, 

іншых радыяцыйных аварый, з указаннем месца і перыяду ўдзелу ў такіх работах – у выпадку, калі грамадзянін прэтэндуе на 

ўсталяванне статусу ўдзельніка ліквідацыі 

77.  3.13
1
.2 

3.21 
Выдача пасведчання (дубліката пасведчання) 

нацыянальнага ўзору інваліда баявых дзеянняў на 

тэрыторыі іншых дзяржаў 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі 

4.адна фатаграфія памерам 30 х 40 мм 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 1 месяц са дня звароту 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай 

працэдуры – бестэрмінова 

 

У частцы выдачы дубліката: 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

               Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

                      

 --------------------------- 

  Упраўленне па працы, 

занятасці і сацыяльнай 

абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 

8  

 

Загадчык сектара 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва аддзела 

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

Загадчык сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва  

Патаповіч Ірына Яўгеньеўна 

каб.1-7, т 4-27-73 

 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст сектара 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя Віктараўна 

каб.1-7, т 4-28-10 

 



1.заяву з указаннем прычын страты пасведчання або 

прывядзення яго ў непрыдатнасць 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.якое прыйшло ў непрыдатнасць пасведчанне - у выпадку, 

калі пасведчанне прыйшло ў непрыдатнасць 

4.адна фатаграфія заяўніка памерам 30 х 40 мм 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 10 дзен са дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай 

працэдуры – на тэрмін дзеяння пасведчання 

пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва  

Патаповіч Ірына 

Яўгеньеўна 

каб.1-7, т. 4-27-73 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст 

сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага 

забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя 

Віктараўна 

каб.1-7, т. 4-28-10 

 

78.  3.15. 

3.21 
Выдача пасведчання (дубліката пасведчання) шматдзетнай 

сям'і 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

2.пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу бацькоў 

3.пасведчанне аб заключэнні шлюбу – для асоб, якія 

знаходзяцца ў шлюбе 

4.копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне 

аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае 

катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў 

5.пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (для 

замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім 

прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы 

Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў) 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту 

дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, 

іншых арганізацый - 1 месяц 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

ГУ " Цэнтр сацыяльнага 

абслугоўвання насельніцтва 

Веткаўскага раёна», 

 г. Ветка, вул. Першамайская, 11 

 

Загадчык аддзялення сацыяльнай 

адаптацыі і падтрымкі насельніцтва   

Нікалаенка Вікторыя Віктараўна 

каб.  8, тэл. 4-27-90 

У выпадку адсутнасці: 

спецыяліст па сацыяльнай рабоце  

Кароткая Ірына Віктараўна 

каб.  8, тэл. 4-27-90 

 



Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай 

працэдуры – на тэрмін да даты наступу абставіны, што 

прыводзіць страту статусу шматдзетнай сям'ёй 

У частцы выдачы дубліката пасведчання: 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заяву з указаннем прычын страты пасведчання або 

прывядзення яго ў непрыдатнасць 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.якое прыйшло ў непрыдатнасць пасведчанне – у выпадку, 

калі пасведчанне прыйшло ў непрыдатнасць 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 10 дзен са дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай 

працэдуры – на тэрмін дзеяння пасведчання 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 3.15, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і ці копія асабовага рахунку 

2.выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) дзіцяці 

3. копія рашэння суда аб тым, з кім з бацькоў пражываюць дзеці пасля скасавання шлюбу 

4. звесткі ўстаноў адукацыі, а таксама іншых арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў, якія рэалізуюць адукацыйную 

праграму дашкольнай адукацыі, аб выхаванні навучэнца ў сям'і аднаго з бацькоў 

5. звесткі дзяржаўных органаў, іншых арганізацый аб пражыванні дзіцяці ў сям'і аднаго з бацькоў 

79.  3.17. 

3.21 
Выдача пасведчання (дубліката пасведчання) аб праве 

на льготы для асоб, якія працавалі на аб'ектах 

супрацьпаветранай абароны, мясцовай 

супрацьпаветранай абароны, на будаўніцтве абарончых 

збудаванняў, марскіх баз, аэрадромаў і іншых ваенных 

аб'ектаў у межах тылавых межаў дзеючых франтоў, на 

прыфрантавых участках чыгунак і аўтамабільных дарог 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

               Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

Загадчык сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва  

Патаповіч Ірына Яўгеньеўна 



1.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

2.адна фатаграфія заяўніка памерам 30 х 40 мм 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 10 дзён з дня звароту 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бестэрмінова 

 

У частцы выдачы дубліката: 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заяву з указаннем прычын страты пасведчання або 

прывядзення яго ў непрыдатнасць 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.якое прыйшло ў непрыдатнасць пасведчанне - у выпадку, 

калі пасведчанне прыйшло ў непрыдатнасць 

4.адна фатаграфія заяўніка памерам 30 х 40 мм 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры - бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры - 10 дзен са дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры - на тэрмін дзеяння 

пасведчання 

Вікторыя Мікалаеўна 

                      

 --------------------------- 

  Упраўленне па працы, 

занятасці і сацыяльнай 

абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 

8  

 

Загадчык сектара 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва  

Патаповіч Ірына 

Яўгеньеўна 

каб.1-7, т. 4-27-73 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст 

сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага 

забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя 

Віктараўна 

каб.1-7, т. 4-28-10 

 

каб.1-7, т 4-27-73 

 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст сектара 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя Віктараўна 

каб.1-7, т 4-28-10 

 

80.  3.18. 

3.21 
Выдача пасведчання (дубліката пасведчання) аб праве 

на льготы для асоб з ліку членаў экіпажаў судоў 

транспартнага флоту, інтэрнаваных ў пачатку Вялікай 

Айчыннай вайны ў партах іншых дзяржаў 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

2.адна фатаграфія заяўніка памерам 30 х 40 мм 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

               Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

Загадчык сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва  

Патаповіч Ірына Яўгеньеўна 



адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 10 дзён з дня звароту 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бестэрмінова 

 

У частцы выдачы дубліката: 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заяву з указаннем прычын страты пасведчання або 

прывядзення яго ў непрыдатнасць 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.пасведчанне, якое прыйшло ў непрыдатнасць – у выпадку, 

калі пасведчанне прыйшло ў непрыдатнасць 

4.адна фатаграфія заяўніка памерам 30 х 40 мм 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 10 дзен са дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – на тэрмін дзеяння 

пасведчання 

Вікторыя Мікалаеўна                      

 --------------------------- 

  Упраўленне па працы, 

занятасці і сацыяльнай 

абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 

д. 8  

 

Загадчык сектара 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва  

Патаповіч Ірына 

Яўгеньеўна 

каб.1-7, т. 4-27-73 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст 

сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага 

забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя 

Віктараўна 

каб.1-7, т. 4-28-10 

каб.1-7, т 4-27-73 

 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст сектара 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя Віктараўна 

каб.1-7, т 4-28-10 

 

81.  3.20 Выдача ўкладыша да пасведчання аб праве на льготы 

для бацькоў, пералічаных у пункце 12 артыкула 3 Закона 

Рэспублікі Беларусь ад 14 чэрвеня 2007 г. "Аб 

дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях 

для асобных катэгорый грамадзян“ 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

               Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна                      

 --------------------------- 

  Упраўленне па працы, 

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

Загадчык сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва  

Патаповіч Ірына Яўгеньеўна 

каб.1-7, т 4-27-73 

 



працэдуры – 10 дзён з дня звароту 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бестэрмінова 

занятасці і сацыяльнай 

абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 

д. 8  

 

Загадчык сектара 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва аддзела 

пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымкі 

насельніцтва  

Патаповіч Ірына 

Яўгеньеўна 

каб.1-7, т. 4-27-73 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст 

сектара сацыяльнай 

падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага 

забеспячэння і сацыяльнай 

падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя 

Віктараўна 

каб.1-7, т. 4-28-10 

У выпадку адсутнасці: 

галоўны спецыяліст сектара 

сацыяльнай падтрымкі насельніцтва 

аддзела пенсійнага забеспячэння і 

сацыяльнай падтрымцы насельніцтва  

Палякова Марыя Віктараўна 

каб.1-7, т 4-28-10 

 

АПЕКА, ПАПЯЧЫЦЕЛЬСТВА, ПАТРАНАЖ, ЭМАНСІПАЦЫЯ 

82.  4.3. Прыняцце рашэння аб устанаўленні апекі 

(папячыцельства) над паўналетнім і прызначэнні 

апекуна (папячыцеля) 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры* 

1.заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу кандыдата 

ў апекуны (папячыцелі) 

3.аўтабіяграфія кандыдата ў апекуны (папячыцелі) 

4.адна фатаграфія заяўніка памерам 30 х 40 мм 

5.медыцынская даведка аб стане здароўя кандыдата ў 

апекуны (папячыцелі) 

6.дакумент, які пацвярджае наяўнасць падставы 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Дзяржаўная ўстанова " Цэнтр 

сацыяльнага абслугоўвання 

насельніцтва Веткаўскага раёна», 

 г. Ветка, вул.Першамайская, 11 

Юрысконсульт 

Максімчыкава Валянціна Пятроўна 

каб.  9, тел. 4-26-36 

У выпадку адсутнасці: 

спецыяліст па кадрах 

Іванова Галіна Паўлаўна 

каб.  9, тел. 4-26-36 

 



прызначэння апекі (папячыцельства). 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

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

(або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых 

арганізацый – 1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 4.3 самастойна запытаных мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і кандыдата ў апекуны (папячыцелі) ці копія асабовага рахунку 

2. звесткі аб тым, ці мае кандыдат у апекуны (папячыцелі) судзімасць за наўмысныя злачынствы або асуджаўся ці за наўмысныя 

цяжкія або асабліва цяжкія злачынствы супраць чалавека 

3. звесткі аб тым, ці пазбаўляўся кандыдат у апекуны (папячыцелі) бацькоўскіх правоў, ці было раней у дачыненні да яго адменена 

ўсынаўленне (удачарэнне) 

4.звесткі аб тым, ці прызнаваліся дзеці кандыдата ў апекуны (папячыцелі) маючымі патрэбу ў дзяржаўнай абароне, ці адхіляўся 

кандыдат у апекуны (папячыцелі) ад абавязкаў апекуна (папячыцеля) за неналежнае выкананне ўскладзеных на яго абавязкаў (пры 

неабходнасці) 

83.  4.4. Прыняцце рашэння аб устанаўленні апекі 

(папячыцельства) над непаўналетнім і прызначэнні 

апекуна (папячыцеля) 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры* 

1.заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу кандыдата 

ў апекуны (папячыцелі) 

3.аўтабіяграфія кандыдата ў апекуны (папячыцелі) 

4.адна фатаграфія заяўніка памерам 30 х 40 мм 

5.медыцынскія даведкі аб стане здароўя кандыдата ў 

апекуны (папячыцелі), а таксама членаў сям'і кандыдата ў 

апекуны (папячыцелі) 

6.дакументы, якія пацвярджаюць адсутнасць у дзіцяці 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

 Аддзел адукацыі, спорту і турызму 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 13 

 

 

 

 

 

Метадыст аддзела сацыяльна-

выхаваўчай работы дзяржаўнай 

установы «Веткаўскі раённы вучэбна-

метадычны кабінет» 

Драбышэўская Алеся Уладзіміраўна 

т. 4-49-62 

 



бацькоў або наяўнасць іншай падставы прызначэння апекі 

(папячыцельства) 

7.пісьмовую згоду бацькоў (аднаго з бацькоў) на 

прызначэнне дзіцяці апекуна (папячыцеля) – у выпадку 

ўстанаўлення апекі (папячыцельства) над дзіцем, бацькі 

якога не могуць выконваць бацькоўскія абавязкі па 

ўважлівых прычынах (камандзіроўка, захворванне і іншыя) 

8.пісьмовы дазвол на ўстанаўленне апекі (папячыцельства) 

кампетэнтнага органа дзяржавы, грамадзянінам якога 

з'яўляецца дзіця, якое пражывае (знаходзіцца) на тэрыторыі 

Рэспублікі Беларусь, – у выпадку ўстанаўлення над ім апекі 

(папячыцельства) грамадзянамі Рэспублікі Беларусь, якія 

пастаянна пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, 

замежнымі грамадзянамі або асобамі без грамадзянства (за 

выключэннем выпадкаў устанаўлення апекі 

(папячыцельства) над замежнымі грамадзянамі і асобамі без 

грамадзянства, якія не дасягнулі 18-гадовага ўзросту, якія не 

знаходзяцца ў шлюбе і прыбылі на тэрыторыю Рэспублікі 

Беларусь без суправаджэння законных прадстаўнікоў, якія 

хадайнічаюць аб прадастаўленні статусу бежанца або 

дадатковай абароны або прытулку ў Рэспубліцы Беларусь, а 

таксама над замежнымі грамадзянамі і асобамі без 

грамадзянства, якія не дасягнулі 18-гадовага ўзросту, якія не 

знаходзяцца ў шлюбе і прыбылі на тэрыторыю Рэспублікі 

Беларусь без суправаджэння законных прадстаўнікоў, якім 

прадастаўлены статус бежанца або дадатковая ці часовая 

абарона або прытулак у Рэспубліцы Беларусь) 

9.пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі 

кандыдат у апекуны (папячыцелі) знаходзіцца ў шлюбе 

10.пісьмовую згоду паўналетніх членаў сям'і кандыдата ў 

апекуны (папячыцелі), якія пражываюць сумесна з ім 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1 месяц з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

У выпадку адсутнасці: 

загадчык сектара сацыяльна-

выхаваўчай работы дзяржаўнай 

установы " Веткаўскі раённы вучэбна-

метадычны кабінет» 

 Варушына Жанна Мікалаеўна 

т. 4-49-62 



выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

да дасягнення дзіцем (дзецьмі) 18-гадовага ўзросту 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 4.4, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і кандыдата ў апекуны (папячыцелі) ці копія асабовага рахунку 

2. даведка аб месцы працы, службы і займаемай пасадзе кандыдата ў апекуны (папячыцелі) 

3. даведка аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння) кандыдата ў апекуны (папячыцелі) ці копія дэкларацыі аб даходах 

або іншы дакумент аб даходах за папярэдні ўстанаўленні апекі (папячыцельства) год 

4. звесткі аб тым, ці мае кандыдат у апекуны (папячыцелі) судзімасць за наўмысныя злачынствы або асуджаўся ці за наўмысныя 

цяжкія або асабліва цяжкія злачынствы супраць чалавека 

5. звесткі аб тым, ці пазбаўляўся кандыдат у апекуны (папячыцелі) бацькоўскіх правоў, ці быў абмежаваны ў бацькоўскіх правах, ці 

было раней у дачыненні да яго адменена ўсынаўленне, ці прызнаваўся недзеяздольным або абмежавана дзеяздольным 

6. звесткі аб тым, ці прызнаваліся дзеці кандыдата ў апекуны (папячыцелі) дзецьмі, якія маюць патрэбу ў дзяржаўнай абароне, ці 

адхіляўся кандыдат у апекуны (папячыцелі) ад абавязкаў апекуна (папячыцеля) за неналежнае выкананне ўскладзеных на яго 

абавязкаў (пры неабходнасці) 

7. копія дакумента, які пацвярджае права ўласнасці кандыдата ў апекуны (папячыцелі) на жылое памяшканне або права валодання і 

карыстання жылым памяшканнем 

8. звесткі аб пажарнай бяспекі жылога памяшкання, якое знаходзіцца ва ўласнасці або ў валоданні і карыстанні кандыдата ў апекуны 

(папячыцелі) 

84.  4.5. Прыняцце рашэння аб выдачы аднаму з бацькоў, 

апекуну (папячыцелю) папярэдняга дазволу (згоды) на 

здзяйсненне здзелак, якія супярэчаць інтарэсам або 

цягнуць памяншэнне маёмасці дзіцяці, падапечнага 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры* 

1.заяву з указаннем прычын здзяйснення і апісаннем 

мяркуемай здзелкі з маёмасцю дзіцяці, падапечнага 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу аднаго з 

бацькоў, апекуна (папячыцеля) 

3.копіі дакументаў, якія пацвярджаюць прыналежнасць 

маёмасці дзіцяці, падапечнаму 

4.копія крэдытнага дагавора – у выпадку здачы маёмасці 

дзіцяці, падапечнага ў заклад 

5.пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці, падапечнага (у 

выпадку, калі падапечны з'яўляецца непаўналетнім) 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

 Аддзел адукацыі, спорту і турызму 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 13 

 

 

 

 

 

Метадыст аддзела сацыяльна-

выхаваўчай работы дзяржаўнай 

установы «Веткаўскі раённы вучэбна-

метадычны кабінет» 

Драбышэўская Алеся Уладзіміраўна 

т. 4-49-62 

 

У выпадку адсутнасці: 

загадчык сектара сацыяльна-

выхаваўчай работы дзяржаўнай 



адміністрацыйнай працэдуры 

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

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

(або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых 

арганізацый – 1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

6 месяцаў 

установы " Веткаўскі раённы вучэбна-

метадычны кабінет» 

 Варушына Жанна Мікалаеўна 

т. 4-49-62 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 4.5, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1.копія асабовага рахунку або даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і дзіцяці, падапечнага 

85.  4.6. Прыняцце рашэння аб перадачы дзіцяці (дзяцей) на 

выхаванне ў прыёмную сям'ю 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры* 

1.заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу кандыдата 

ў прыёмныя бацькі 

3.пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі 

кандыдат у прыёмныя бацькі знаходзіцца ў шлюбе 

4.медыцынскія даведкі аб стане здароўя кандыдата ў 

прыёмныя бацькі, а таксама членаў сям'і кандыдата ў 

прыёмныя бацькі 

5.пісьмовую згоду паўналетніх членаў сям'і кандыдата ў 

прыёмныя бацькі, якія пражываюць сумесна з ім, на 

перадачу дзіцяці (дзяцей) 

6.звесткі аб даходзе за папярэдні перадачы дзіцяці (дзяцей) у 

прыёмную сям'ю год 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1 месяц з дня падачы заявы 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

 Аддзел адукацыі, спорту і турызму 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 13 

 

 

 

 

 

Метадыст аддзела сацыяльна-

выхаваўчай работы дзяржаўнай 

установы «Веткаўскі раённы вучэбна-

метадычны кабінет» 

Драбышэўская Алеся Уладзіміраўна 

т. 4-49-62 

 

У выпадку адсутнасці: 

загадчык сектара сацыяльна-

выхаваўчай работы дзяржаўнай 

установы " Веткаўскі раённы вучэбна-

метадычны кабінет» 

 Варушына Жанна Мікалаеўна 

т. 4-49-62 



Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

да дасягнення дзіцем (дзецьмі) 18-гадовага ўзросту 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 4.6, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведкі аб месцы жыхарства і складзе сям'і кандыдатаў у прыёмныя бацькі або копія асабовага рахунку 

2.звесткі аб адсутнасці ў кандыдатаў у прыёмныя бацькі, а таксама якія пражываюць сумесна з імі паўналетніх членаў сям'і 

судзімасці, а таксама аб тым, ці былі асуджаныя кандыдаты ў прыёмныя бацькі і якія пражываюць сумесна з імі паўналетнія члены 

сям'і за наўмысныя цяжкія і асабліва цяжкія злачынствы супраць чалавека 

3. звесткі аб тым, ці пазбаўляліся кандыдаты ў прыёмныя бацькі бацькоўскіх правоў, ці было раней у дачыненні да іх адменена 

ўсынаўленне, ці прызнаваліся недзеяздольнымі або абмежавана дзеяздольнымі 

4. звесткі аб тым, ці прызнаваліся дзеці кандыдатаў у прыёмныя бацькі дзецьмі, якія маюць патрэбу ў дзяржаўнай абароне, ці 

адхіляюцца кандыдаты ў прыёмныя бацькі ад абавязкаў апекуна, папячыцеля за неналежнае выкананне ўскладзеных на іх абавязкаў 

5. копія дакумента, які пацвярджае права ўласнасці кандыдатаў у прыёмныя бацькі на жылое памяшканне або права валодання і 

карыстання жылым памяшканнем 

6. звесткі аб стане пажарнай бяспекі жылога памяшкання, які знаходзіцца ва ўласнасці або ў валоданні і карыстанні кандыдатаў у 

прыёмныя бацькі 

86.  4.7. Прыняцце рашэння аб стварэнні дзіцячага дома 

сямейнага тыпу 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры* 

1.заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу кандыдата 

ў бацькі-выхавальнікі 

3.пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі 

кандыдат у бацькі-выхавальнікі знаходзіцца ў шлюбе 

4.медыцынская даведка аб стане здароўя кандыдата ў бацькі-

выхавальнікі 

5.дакумент аб адукацыі, дакумент аб навучанні 

6.пісьмовую згоду паўналетніх членаў сям'і кандыдата ў 

бацькі-выхавальнікі, якія пражываюць сумесна з ім 

7.звесткі аб даходзе за год, які папярэднічаў году ўтварэння 

дзіцячага дома сямейнага тыпу 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бясплатна 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

 Аддзел адукацыі, спорту і турызму 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 13 

 

 

 

 

Метадыст аддзела сацыяльна-

выхаваўчай работы дзяржаўнай 

установы «Веткаўскі раённы вучэбна-

метадычны кабінет» 

Драбышэўская Алеся Уладзіміраўна 

т. 4-49-62 

 

У выпадку адсутнасці: 

загадчык сектара сацыяльна-

выхаваўчай работы дзяржаўнай 

установы " Веткаўскі раённы вучэбна-

метадычны кабінет» 

 Варушына Жанна Мікалаеўна 



Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1 месяц з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

т. 4-49-62 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 4.7, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і кандыдата ў бацькі-выхавальнікі ці копія асабовага рахунку 

2. звесткі аб тым, ці маюць кандыдаты ў бацькі-выхавальнікі судзімасць за наўмысныя злачынствы ці асуджаліся за наўмысныя 

цяжкія або асабліва цяжкія злачынствы супраць чалавека 

3. звесткі аб тым, ці пазбаўляліся кандыдаты ў бацькі-выхавальнікі бацькоўскіх правоў, ці былі дзеці кандыдатаў у бацькі-

выхавальнікі адабраныя ў іх без пазбаўлення бацькоўскіх правоў, ці было раней у дачыненні да іх адменена ўсынаўленне, ці 

прызнаваліся недзеяздольнымі або абмежавана дзеяздольнымі 

4. звесткі аб тым, прызнаваліся дзеці кандыдатаў у бацькі-выхавальнікі дзецьмі, якія маюць патрэбу ў дзяржаўнай абароне, ці 

адхіляюцца кандыдаты ў бацькі-выхавальнікі ад абавязкаў апекуноў, папячыцеляў за неналежнае выкананне ўскладзеных на іх 

абавязкаў 

5. звесткі аб стане пажарнай бяспекі жылога памяшкання, у якім ствараецца дзіцячы дом сямейнага тыпу 

87.  4.8. Прыняцце рашэння аб устанаўленні патранажу 

(прызначэнні памочніка) 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры* 

1.заява асобы, якая мае патрэбу ў патранажы 

2.пісьмовую згоду асобы на ажыццяўленне патранажу 

(прызначэнне яе памочнікам) 

3.медыцынская даведка аб стане здароўя асобы, якая дала 

згоду на ажыццяўленне патранажу (прызначэнне яе 

памочнікам) 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

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

(або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых 

арганізацый – 1 месяц 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

 Дзяржаўная ўстанова " Цэнтр 

сацыяльнага абслугоўвання 

насельніцтва Веткаўскага раёна», 

 г. Ветка, вул.Першамайская, 11 

Юрысконсульт 

Максімчыкава Валянціна Пятроўна 

каб.  9, тел. 4-26-36 

У выпадку адсутнасці: 

спецыяліст па кадрах 

Іванова Галіна Паўлаўна 

каб.  9, тел. 4-26-36 

 



Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

88.  4.9.  Прыняцце рашэння аб змене прозвішчы непаўналетняга 

і ўласнага імя непаўналетняга, старэйшых за 6 гадоў 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры* 

1.заява 

2.пасведчанне аб нараджэнні непаўналетняга 

3.пісьмовую згоду дзіцяці, якое дасягнула 10 гадоў 

4.дакумент, які пацвярджае факт змянення прозвішча аднаго 

з бацькоў (абодвух бацькоў), пасведчанне аб заключэнні 

(скасаванні) шлюбу, копія рашэння суда аб скасаванні 

шлюбу, аб пазбаўленні аднаго з бацькоў непаўналетняга 

бацькоўскіх правоў ці іншы дакумент, які пацвярджае 

наяўнасць падстаў для змянення прозвішча непаўналетняга – 

у выпадку падачы заявы адным з бацькоў непаўналетняга 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку выпатрабавання 

меркавання з бацькоў дзіцяці або запыту дакументаў і (або) 

звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 

1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

6 месяцаў 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

 Аддзел адукацыі, спорту і турызму 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 13 

 

 

 

 

Метадыст аддзела сацыяльна-

выхаваўчай работы дзяржаўнай 

установы «Веткаўскі раённы вучэбна-

метадычны кабінет» 

Драбышэўская Алеся Уладзіміраўна 

т. 4-49-62 

 

У выпадку адсутнасці: 

загадчык сектара сацыяльна-

выхаваўчай работы дзяржаўнай 

установы " Веткаўскі раённы вучэбна-

метадычны кабінет» 

 Варушына Жанна Мікалаеўна 

т. 4-49-62 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 4.9 самастойна запытаных мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка, якая змяшчае звесткі з запісу акта аб нараджэнні, калі запіс аб бацьках дзіцяці праведзены ў адпаведнасці з артыкулам 55 

Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і 

2. апавяшчэнне аб узбуджэнні хадайніцтва аб змяненні прозвішча дзіцяці 

3.даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і ці копія асабовага рахунку 



89.  4.10. Прыняцце рашэння аб аб'яўленні непаўналетняга 

цалкам дзеяздольным (эмансіпацыя) 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры* 

1.заява непаўналетняга 

2.пасведчанне аб нараджэнні непаўналетняга 

3.пісьмовую згоду бацькоў (законных прадстаўнікоў) 

4.працоўны дагавор (кантракт) з непаўналетнім або іншае 

пацверджанне яго працоўнай ці прадпрымальніцкай 

дзейнасці 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку выпатрабавання 

меркавання з бацькоў дзіцяці або запыту дакументаў і (або) 

звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 

1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

 Аддзел адукацыі, спорту і турызму 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 13 

 

 

 

 

Метадыст аддзела сацыяльна-

выхаваўчай работы дзяржаўнай 

установы «Веткаўскі раённы вучэбна-

метадычны кабінет» 

Драбышэўская Алеся Уладзіміраўна 

т. 4-49-62 

 

У выпадку адсутнасці: 

загадчык сектара сацыяльна-

выхаваўчай работы дзяржаўнай 

установы " Веткаўскі раённы вучэбна-

метадычны кабінет» 

 Варушына Жанна Мікалаеўна 

т. 4-49-62 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 4.10, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1.характарыстыка на непаўналетняга 

2.звесткі аб памеры атрыманай непаўналетнім заработнай платы або даходаў 

90.  4.11 Прыняцце рашэння аб вызваленні апекуноў, 

папячыцеляў ад выканання імі сваіх абавязкаў 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры* 

1.заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бясплатна 

Служба 

"Адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

 Аддзел адукацыі, спорту і турызму 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 13 

 

Метадыст аддзела сацыяльна-

выхаваўчай работы дзяржаўнай 

установы «Веткаўскі раённы вучэбна-

метадычны кабінет» 

Драбышэўская Алеся Уладзіміраўна 

т. 4-49-62 



Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

15 дзён з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

У выпадку адсутнасці: 

загадчык сектара сацыяльна-

выхаваўчай работы дзяржаўнай 

установы " Веткаўскі раённы вучэбна-

метадычны кабінет» 

 Варушына Жанна Мікалаеўна 

т. 4-49-62 

 

 

Дзяржаўная ўстанова "Цэнтр 

сацыяльнага абслугоўвання 

насельніцтва Веткаўскага раёна», 

 г. Ветка, вул.Першамайская, 11 
(у частцы прыняцця рашэння аб вызваленні 

апекуноў, папячыцеляў ад выканання імі сваіх 

абавязкаў над паўналетнім) 

Юрысконсульт 

Максімчыкава Валянціна Пятроўна 

каб.  9, тел. 4-26-36 

У выпадку адсутнасці: 

спецыяліст па кадрах 

Іванова Галіна Паўлаўна 

каб.  9, тел. 4-26-36 

 

АДУКАЦЫЯ 

91.  6.1.1. Выдача дубліката дакумента аб адукацыі, дадатку да яго, 

дакумента аб навучанні 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры* 

1.заяву з указаннем прычын страты дакумента або 

прывядзення яго ў непрыдатнасць 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3. дакумент, які прыйшоў у непрыдатнасць – у выпадку, калі 

дакумент прыйшоў у непрыдатнасць 

4.дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

- 0,1 базавай велічыні – за дублікат пасведчання аб агульнай 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

 Аддзел адукацыі, спорту і турызму 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 13 

 

Галоўны спецыяліст аддзела адукацыі, 

спорту і турызму Веткаўскага 

райвыканкама 

Ахрэменка Наталля Мікалаеўна 

тел. 4-26-71 

У выпадку адсутнасці: 

 галоўны спецыяліст аддзела адукацыі, 

спорту і турызму Веткаўскага 

райвыканкама 

Ярмак Вераніка Валер’еўна 



базавай адукацыі, атэстата аб агульнай сярэдняй адукацыі 

– 0,2 базавай велічыні-за дублікат іншага дакумента аб 

адукацыі (для грамадзян Рэспублікі Беларусь) 

-1 базавая велічыня – за дублікат іншага дакумента аб 

адукацыі (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства) 

-бясплатна – дублікат дадатка да дакумента аб адукацыі, 

дублікат дакумента аб навучанні 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

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

(або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых 

арганізацый – 1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

т. 4-26-71 

 

 

 

92.  6.1.2 Выдача дубліката пасведчання аб накіраванні на працу 

(у выпадку ліквідацыі арганізацыі, якая выдала 

пасведчанне) 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява з указаннем прычын страты пасведчання аб 

накіраванні на працу або прывядзення яго ў непрыдатнасць 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.якое прыйшло ў непрыдатнасць пасведчанне аб 

накіраванні на працу – у выпадку, калі яно прыйшло ў 

непрыдатнасць 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 5 дзён з дня падачы заявы, пры неабходнасці 

запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных 

органаў, іншых арганізацый-1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – да заканчэння ўстаноўленага 

тэрміну абавязковай работы па размеркаванні ці накіраванні 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел адукацыі, спорту і турызму 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 13 

 

Сакратар дзяржаўнай установы 

"Веткаўскі раённы вучэбна-метадычны 

кабінет» 

Волкава Юлія Пятроўна 

т. 4-25-00 

У адсутнасць: 

метадыст дзяржаўнай установы 

"Веткаўскі раённы вучэбна-метадычны 

кабінет» 

Буліна Анастасія Леанідаўна 

т. 4-25-00 



на працу 

93.  6.1.3 Выдача дубліката даведкі аб самастойным 

працаўладкаванні (у выпадку ліквідацыі арганізацыі, 

якая выдала даведку) 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява з указаннем прычын страты даведкі аб самастойным 

працаўладкаванні або прывядзення яго ў непрыдатнасць 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.якая прыйшла ў непрыдатнасць даведка аб самастойным 

працаўладкаванні – у выпадку, калі яна прыйшла ў 

непрыдатнасць 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры - бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 3 дня з дня падачы заявы, пры неабходнасці 

запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных 

органаў, іншых арганізацый – 1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры бестэрмінова 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел адукацыі, спорту і турызму 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 13 

 

Сакратар дзяржаўнай установы " 

Веткаўскі раённы вучэбна-метадычны 

кабінет» 

Волкава Юлія Пятроўна 

т. 4-25-00 

У адсутнасць: 

метадыст дзяржаўнай установы 

"Веткаўскі раённы вучэбна-метадычны 

кабінет» 

Буліна Анастасія Леанідаўна 

т. 4-25-00 

94.  6.1.5  Выдача дубліката пасведчання на права абслугоўвання 

патэнцыйна небяспечных аб'ектаў 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры* 

1.заяву з указаннем прычын страты пасведчання або 

прывядзення яго ў непрыдатнасць 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3. пасведчанне, якое прыйшло ў непрыдатнасць - у выпадку, 

калі пасведчанне прыйшло ў непрыдатнасць 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

Бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

15 дзён з дня падачы заявы, пры неабходнасці запыту 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

 Аддзел адукацыі, спорту і турызму 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 13 

 

Галоўны спецыяліст аддзела адукацыі, 

спорту і турызму Веткаўскага 

райвыканкама 

Ахрэменка Наталля Мікалаеўна 

тел. 4-26-71 

 

У выпадку адсутнасці: 

 галоўны спецыяліст аддзела адукацыі, 

спорту і турызму Веткаўскага 

райвыканкама 

Ярмак Вераніка Валер’еўна 

т. 4-26-71 



дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, 

іншых арганізацый – 1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

 

 

95.  6.2.1 Выдача ў сувязі са змяненнем палавой прыналежнасці 

дакумента аб адукацыі, дадатку да яго, дакумента аб 

навучанні 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры* 

1.заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.раней выдадзены дакумент 

4.пасведчанне аб нараджэнні 

5.дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

- 0,1 базавай велічыні – за пасведчанне аб агульнай базавай 

адукацыі, атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыі 

- 0,2 базавай велічыні-за іншы дакумент аб адукацыі (для 

грамадзян Рэспублікі Беларусь) 

- 1 базавая велічыня – за дублікат іншага дакумента аб 

адукацыі (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства) 

- бясплатна-дадатак да дакумента аб адукацыі, дакумент аб 

навучанні 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

15 дзён з дня падачы заявы, пры неабходнасці запыту 

дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, 

іншых арганізацый – 1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

 Аддзел адукацыі, спорту і турызму 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 13 

 

Галоўны спецыяліст аддзела адукацыі, 

спорту і турызму Веткаўскага 

райвыканкама 

Ахрэменка Наталля Мікалаеўна 

тел. 4-26-71 

 

У выпадку адсутнасці: 

 галоўны спецыяліст аддзела адукацыі, 

спорту і турызму Веткаўскага 

райвыканкама 

Ярмак Вераніка Валер’еўна 

т. 4-26-71 

 

 

96.  6.2.2 Выдача ў сувязі са змяненнем палавой прыналежнасці 

пасведчання аб накіраванні на працу (у выпадку 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

Аддзел адукацыі, спорту і турызму 

Веткаўскага райвыканкама 



ліквідацыі арганізацыі, якая выдала пасведчанне) 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.пасведчанне аб нараджэнні 

4.раней выдадзенае пасведчанне аб накіраванні на працу 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры -  бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 5 дзён з дня падачы заявы, пры неабходнасці 

запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных 

органаў, іншых арганізацый – 1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – да заканчэння ўстаноўленага 

тэрміну абавязковай работы па размеркаванні ці накіраванні 

на працу 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

г.Ветка, плошча Красная, 13 

 

Сакратар дзяржаўнай установы 

"Веткаўскі раённы вучэбна-метадычны 

кабінет» 

Волкава Юлія Пятроўна 

т. 4-25-00 

У адсутнасць: 

метадыст дзяржаўнай установы 

"Веткаўскі раённы вучэбна-метадычны 

кабінет» 

Буліна Анастасія Леанідаўна 

т. 4-25-00 

97.  6.2.3 Выдача ў сувязі са змяненнем палавой прыналежнасці 

даведкі аб самастойным працаўладкаванні (у выпадку 

ліквідацыі арганізацыі, якая выдала даведку) 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.пасведчанне аб нараджэнні 

4.раней выдадзеная даведка аб самастойным 

працаўладкаванні 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 3 дня з дня падачы заявы, пры неабходнасці 

запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных 

органаў, іншых арганізацый – 1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел адукацыі, спорту і турызму 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 13 

 

Сакратар дзяржаўнай установы 

"Веткаўскі раённы вучэбна-метадычны 

кабінет» 

Волкава Юлія Пятроўна 

т. 4-25-00 

У адсутнасць: 

метадыст дзяржаўнай установы 

"Веткаўскі раённы вучэбна-метадычны 

кабінет» 

Буліна Анастасія Леанідаўна 

т. 4-25-00 



адміністрацыйнай працэдуры – бестэрмінова 

98.  6.2.5 Выдача ў сувязі са змяненнем палавой прыналежнасці 

пасведчання на права абслугоўвання патэнцыйна 

небяспечных аб'ектаў 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры* 

1.заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.пасведчанне аб нараджэнні 

4.раней выдадзенае пасведчанне 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

5 дзён з дня падачы заявы, пры неабходнасці запыту 

дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, 

іншых арганізацый – 1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

 Аддзел адукацыі, спорту і турызму 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 13 

 

Галоўны спецыяліст аддзела адукацыі, 

спорту і турызму Веткаўскага 

райвыканкама 

Ахрэменка Наталля Мікалаеўна 

тел. 4-26-71 

У выпадку адсутнасці: 

 галоўны спецыяліст аддзела адукацыі, 

спорту і турызму Веткаўскага 

райвыканкама 

Ярмак Вераніка Валер’еўна 

т. 4-26-71 

 

 

 

 

99.  6.5 Выдача даведкі аб тым, што вышэйшая, сярэдняя 

спецыяльная адукацыя атрымана на платнай аснове (у 

выпадку ліквідацыі ўстановы адукацыі)  
Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры  

1.заявление  

2.паспорт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу  

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна  

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – у дзень падачы заявы  

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бестэрмінова 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел адукацыі, спорту і турызму 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 13 

 

Сакратар дзяржаўнай установы 

"Веткаўскі раённы вучэбна-метадычны 

кабінет» 

Волкава Юлія Пятроўна 

т. 4-25-00 

У адсутнасць: 

метадыст дзяржаўнай установы 

"Веткаўскі раённы вучэбна-метадычны 

кабінет» 

Буліна Анастасія Леанідаўна 

т. 4-25-00 



100.  6.6 Пастаноўка на ўлік дзіцяці, якое мае патрэбу ў 

вызначэнні ва ўстанову адукацыі для атрымання 

дашкольнай адукацыі 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры* 

1.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу законнага 

прадстаўніка дзіцяці 

2.пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (пры яго наяўнасці - 

для дзяцей, якія з'яўляюцца непаўналетнімі замежнымі 

грамадзянамі і асобамі без грамадзянства, якім 

прадастаўлены статус бежанца або дадатковая абарона ў 

Рэспубліцы Беларусь або якія хадайнічаюць аб 

прадастаўленні статусу бежанца або дадатковай абароны ў 

Рэспубліцы Беларусь) 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – у дзень звароту 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

да атрымання накіравання ва ўстанову адукацыі 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

 Аддзел адукацыі, спорту і турызму 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 13 

 

Метадыст дзяржаўнай установы 

"Веткаўскі раённы вучэбна-метадычны 

кабінет» 

Луферава Марыя Віктараўна 

тел. 4-49-63 

У выпадку адсутнасці: 

 метадыст дзяржаўнай установы 

"Веткаўскі раённы вучэбна-метадычны 

кабінет» 

Маскалева Аніта Леанідаўна 

т. 4-26-63 

 

 

 

101.  6.7 Выдача накіравання ў дзяржаўную ўстанову адукацыі 

для засваення зместу адукацыйнай праграмы 

дашкольнай адукацыі, адукацыйнай праграмы 

спецыяльнай адукацыі на ўзроўні дашкольнай адукацыі, 

адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі на 

ўзроўні дашкольнай адукацыі для асоб з інтэлектуальнай 

недастатковасцю  
Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры  

1.паспорт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу законнага 

прадстаўніка дзіцяці  

2.пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (пры яго наяўнасці – 

для дзяцей, якія з'яўляюцца непаўналетнімі замежнымі 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

 Аддзел адукацыі, спорту і турызму 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 13 

 

Луферава Марыя Віктараўна 

тел. 4-49-63 

У выпадку адсутнасці: 

 метадыст дзяржаўнай установы 

"Веткаўскі раённы вучэбна-метадычны 

кабінет» 

Маскалева Аніта Леанідаўна 

т. 4-26-63 

 



грамадзянамі і асобамі без грамадзянства, якім 

прадастаўлены статус бежанца, дадатковая абарона ці 

прытулак у Рэспубліцы Беларусь або якія хадайнічаюць аб 

прадастаўленні статусу бежанца, дадатковай абароны або 

прытулку ў Рэспубліцы Беларусь )  

3.заключение ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі – у выпадку 

накiравання дзіцяці ў дзяржаўны санаторны яслі-сад, 

дзяржаўны санаторны дзіцячы сад, санаторную групу 

дзяржаўнай установы адукацыі  

4.заключение дзяржаўнага цэнтра карэкцыйна-развіваючага 

навучання і рэабілітацыі – у выпадку накiравання дзіцяці ў 

групу інтэграванага навучання і выхавання дзяржаўнай 

установы адукацыі, спецыяльную групу дзяржаўнай 

установы адукацыі, дзяржаўнае спецыяльную дашкольную 

ўстанову  

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна  

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – у дзень звароту  

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – 15 дзён 

АРХІТЭКТУРА,  ГОРАДАБУДАЎНІЦТВА, БУДАЎНІЦТВА 
102.  8.10 Узгадненне выканання земляных, будаўнічых, 

меліярацыйных і іншых работ, ажыццяўленні іншай 

дзейнасці на тэрыторыі археалагічных аб'ектаў  

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры *  

1.заявление  

2.документ, які сведчыць права на зямельны ўчастак 

3.навукова-праектная дакументацыя.  

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна  

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 10 каляндарных дзён  

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Дзяржаўная ўстанова культуры 

«Веткаўскі цэнтр культуры  

і народнай творчасці»  

г.Ветка, плошча Красная, 13  

 

Метадыст аддзела арганізацыйна-

метадычнай працы ДУК "Веткаўскі 

ЦКНТ»  

Кірбай Аліна Дзмітрыеўна  

каб. 2, т.4-25-49.  

 

У адсутнасці:  

метадыст аддзела арганізацыйна-

метадычнай працы ДУК "Веткаўскі 

ЦКНТ»  



адміністрацыйнай працэдуры – да канца каляндарнага года, 

у якім запланавана выкананне работ 

Сахарук Надзея Іванаўна  

каб.2, т.4-25-49. 

103.  9.3.1 Выдача дазвольнай дакументацыі на ўзвядзенне 

аднакватэрнага, блакіраванага жылога дома і (або) 

нежылых капітальных пабудоў на прысядзібнай 

тэрыторыі на прадастаўленым зямельным участку  

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры *  

1.заява;  

2.пісьмовая згода ўсіх уласнікаў зямельнага ўчастка, які 

знаходзіцца ў агульнай уласнасці.  

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна  

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 1 месяц з дня падачы заявы  

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – да даты прыёмкі аб'екта ў 

эксплуатацыю 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

  

намеснік начальніка аддзела жыллёва-

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 

будаўніцтва Веткаўскага 

райвыканкама 

Булановіч Дзмітрый Віктаравіч  

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25 

 

 У выпадку адсутнасці: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 9.3.1, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. выпіска з рэгістрацыйнай кнігі аб правах, абмежаваннях (абцяжараннях) правоў на зямельны ўчастак **  

2. выпіска з рэгістрацыйнай кнігі аб правах, абмежаваннях (абцяжараннях) правоў на капiтальны будынак (будынак, збудаванне) (у 

дачыненні да зарэгістраванага аднакватэрнага, блакіраванага жылога дома) ** - у выпадку выдачы дазвольнай дакументацыі на 

ўзвядзенне нежылых капітальных пабудоў  

3.тэхнічныя ўмовы на інжынерна-тэхнічнае забеспячэнне аб'екта 

 

104.  9.3.2 Прыняцце рашэння аб дазволе на рэканструкцыю жылых і 

(або) нежылых памяшканняў у шматкватэрных, 

блакіраваных жылых дамах, аднакватэрных жылых дамоў, 

нежылых капітальных пабудоў на прысядзібнай тэрыторыі, а 

таксама капітальных пабудоў (будынкаў, збудаванняў), 

незавершаных закансерваваных капітальных будынкаў 

пятага класа складанасці  

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры  

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

  

намеснік начальніка аддзела жыллёва-

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 

будаўніцтва Веткаўскага 

райвыканкама 

Булановіч Дзмітрый Віктаравіч  



1. заява  

2. паспорт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу  

3. тэхнічны пашпарт і дакумент, які пацвярджае права 

ўласнасці на памяшканне ў шматкватэрным, блакіраваным 

жылым доме, аднакватэрны жылы дом, нежылую 

капітальную пабудову на прыдамавой тэрыторыі, а таксама 

капітальнае збудаванне (будынак, збудаванне), незавершаны 

закансерваваны капiтальны будынак – для ўласніка 

памяшкання, дома, пабудовы, капітальнага будынка 

(будынка, збудавання), незавершанага закансерваванага 

капiтальнага будынка  

4. ведамасць тэхнічных характарыстык (пры наяўнасці)  

5. дакумент, які пацвярджае права на зямельны ўчастак, на 

якім размешчаны незавершаны закансерваваны капiтальны 

будынак, незавершаны незакансерваваны капітальны 

будынак (пры наяўнасці)  

6.засведчанае натарыяльна пісьмовая згода паўналетніх 

грамадзян, якія маюць права валодання і карыстання 

памяшканнем, домам, пабудовай, капітальным будынкам 

(будынкам, збудаваннем), незавершаным закансерваваным 

капітальным будынкам, і ўдзельнікаў агульнай долевай 

уласнасці, у тым ліку часова адсутных такіх грамадзян і 

ўдзельнікаў, на рэканструкцыю памяшкання, дома, 

пабудовы, капітальнага будынка (будынка, збудавання), 

незавершанага закансерваванага капiтальнага будынка або 

копія рашэння суда аб абавязку вырабіць рэканструкцыю – у 

выпадку, калі судом прымалася такое рашэнне  

 

7.апісанне работ і планаў забудоўшчыка па рэканструкцыі 

памяшкання, дома, пабудовы, капітальнага будынка 

(будынка, збудавання), незавершанага закансерваванага 

капiтальнага будынка, складзенае ў адвольнай форме  

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна  

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 1 месяц з дня падачы заявы  

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25 

  

У выпадку адсутнасці: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

 



адміністрацыйнай працэдуры – бестэрмінова 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 9.3.2, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і або копія асабовага рахунку, якая выдаецца арганізацыямі жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі  

2. выпіска з рэгістрацыйнай кнігі аб правах, абмежаваннях (абцяжараннях) правоў на зямельны ўчастак **  

3. зыходныя дадзеныя на праектаванне (дазвол на выкананне навукова-даследчых і праектных работ на матэрыяльных гісторыка-

культурных каштоўнасцях, якое выдаецца Міністэрствам культуры, - у выпадку выканання рэканструкцыі нежылых памяшканняў у 

жылых дамах, унесеных у Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь, архітэктурна-планіруючае 

заданне, тэхнічныя ўмовы на інжынерна-тэхнічнае забеспячэнне аб'екта) 

105.  9.3.3 Выдача ўзгодненай праектнай дакументацыі на 

ўзвядзенне аднакватэрных, блакіраваных жылых дамоў і 

(або) нежылых капітальных пабудоў на прысядзібнай 

тэрыторыі, рэканструкцыю жылых і (або) нежылых 

памяшканняў у шматкватэрных, блакіраваных жылых 

дамах, аднакватэрных жылых дамоў, а таксама 

нежылых капітальных пабудоў на прысядзібнай 

тэрыторыі  

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры  

1.заява  

2.праектная дакументацыя на ўзвядзенне аднакватэрных, 

блакіраваных жылых дамоў і (або) нежылых капітальных 

пабудоў на прысядзібнай тэрыторыі, рэканструкцыю жылых 

і (або) нежылых памяшканняў у шматкватэрных, 

блакіраваных жылых дамах, аднакватэрных жылых дамоў, а 

таксама нежылых капітальных пабудоў на прысядзібнай 

тэрыторыі  

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна  

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 5 дзён з дня падачы заявы  

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – 2 гады 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Намеснік начальніка аддзела жыллёва-

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 

будаўніцтва Веткаўскага 

райвыканкама 

Булановіч Дзмітрый Віктаравіч  

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25 

 

 У выпадку адсутнасці: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

106.  9.3.4 Выдача зацверджанага мясцовым выканаўчым і 

распарадчым органам акта прыёмкі ў эксплуатацыю 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 



завершаных ўзвядзеннем аднакватэрных, блакіраваных 

жылых дамоў і (або) нежылых капітальных пабудоў на 

прысядзібнай тэрыторыі, рэканструяваных жылых і 

(або) нежылых памяшканняў у шматкватэрных, 

блакіраваных жылых дамах, аднакватэрных жылых 

дамоў, а таксама нежылых капітальных пабудоў на 

прысядзібнай тэрыторыі пятага класа складанасці  

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры  

1.заява;  

2.праектная дакументацыя на ўзвядзенне аднакватэрных, 

блакіраваных жылых дамоў і (або) нежылых капітальных 

пабудоў на прысядзібнай тэрыторыі, рэканструкцыю жылых 

і (або) нежылых памяшканняў у шматкватэрных, 

блакіраваных жылых дамах, аднакватэрных жылых дамоў, а 

таксама нежылых капітальных пабудоў на прысядзібнай 

тэрыторыі, узгодненая структурным падраздзяленнем 

мясцовага выканаўчага i распарадчага органа, які 

ажыццяўляе дзяржаўна-ўладныя паўнамоцтвы ў галіне 

архітэктурнай, горадабудаўнічай і будаўнічай дзейнасці на 

тэрыторыі адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі;  

3.дакументацыя, якая дае дазвол на ўзвядзенне 

аднакватэрных, блакіраваных жылых дамоў і (або) нежылых 

капітальных пабудоў на прысядзібнай тэрыторыі – у 

выпадку ўзвядзення такіх дамоў і пабудоў  

4. ведамасць тэхнічных характарыстык  

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна  

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 1 месяц з дня падачы заявы  

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бестэрмінова 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

  

намеснік начальніка аддзела жыллёва-

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 

будаўніцтва Веткаўскага 

райвыканкама 

Булановіч Дзмітрый Віктаравіч  

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25 

 

 У выпадку адсутнасці: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

107.  9.3.5 Выдача рашэння аб працягу тэрміну будаўніцтва 

капітальнага збудавання ў выглядзе жылога дома, дачы. 
Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 



працэдуры  

1.заява;  

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна  

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту 

дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, 

іншых арганізацый – 1 месяц  

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – не больш за 2 гадоў з дня 

заканчэння тэрміну будаўніцтва, прадугледжанага часткамі 

першай-чацвёртай, шостай і сёмай пункта 1 Указа 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 7 лютага 2006 г. № 87 

«Аб некаторых мерах па скарачэнні не завершаных 

будаўніцтвам незакансерваваных жылых дамоў, дач» 

(Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 

2006 г., № 24, 1/7258) 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

  

намеснік начальніка аддзела жыллёва-

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 

будаўніцтва Веткаўскага 

райвыканкама 

Булановіч Дзмітрый Віктаравіч  

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25 

 

 У выпадку адсутнасці: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 9.3.5, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. выпіска з рэгістрацыйнай кнігі аб правах, абмежаваннях (абцяжараннях) правоў на зямельны ўчастак 

108.  9.3.6 Выдача падпісанага акта праверкі ажыццяўлення 

кансервацыі незавершанага будаўніцтвам жылога дома, 

дачы, а таксама добраўпарадкавання зямельнага 

ўчастка, на якім праведзена кансервацыя такога дома, 

дачы  
 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры  

1.заява з указаннем інфармацыі аб завяршэнні работ па 

кансервацыі не завершаных будаўніцтвам жылога дома, 

дачы, а таксама добраўпарадкавання зямельнага ўчастка. 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры - бясплатна  

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 1 месяц  

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

 

намеснік начальніка аддзела жыллёва-

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 

будаўніцтва Веткаўскага 

райвыканкама 

Булановіч Дзмітрый Віктаравіч  

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25 

  

 У выпадку адсутнасці: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 



выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – не больш за 3 гадоў з даты 

падпісання акту. 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 9.3.6, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. выпіска з рэгістрацыйнай кнігі аб правах, абмежаваннях (абцяжараннях) правоў на зямельны ўчастак 

109.  9.4 Прыняцце рашэння аб працягу будаўніцтва або аб 

прыняцці самавольнай пабудовы ў эксплуатацыю і яе 

дзяржаўнай рэгістрацыі ва ўстаноўленым парадку 
Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры  

1.заява;  

2.заключэнне па надзейнасці, нясучай здольнасці і 

ўстойлівасці канструкцыі самавольнай пабудовы – для 

пабудоў больш аднаго паверху;  

3.пісьмовая згода паўналетніх грамадзян, якія маюць права 

валодання і карыстання жылымі і (або) нежылымі 

памяшканнямі ў шматкватэрных, блакіраваных жылых 

дамах, аднакватэрнымі жылымі дамамі, а таксама нежылымі 

капітальнымі пабудовамі на прыдамавой тэрыторыі, і 

ўдзельнікаў агульнай долевай уласнасці, у тым ліку часова 

адсутных такіх грамадзян і ўдзельнікаў, на прыняцце ў 

эксплуатацыю і дзяржаўную рэгістрацыю памяшканняў, 

дамоў і пабудоў;  

4.копія рашэння суда аб прызнанні права ўласнасці на 

самавольную пабудову – у выпадку прыняцця судом такога 

рашэння;  

5.дакумент, які пацвярджае права на зямельны ўчастак (для 

блакіраваных жылых дамоў, аднакватэрных жылых дамоў, а 

таксама нежылых капітальных пабудоў на прысядзібнай 

тэрыторыі);  

6.пісьмовая згода залогатрымальніка на прыняцце 

самавольнай пабудовы ў эксплуатацыю, калі аб'ект, у 

дачыненні да якога ажыццяўлялася самавольнае 

будаўніцтва, перададзены ў заклад і распараджэнне 

прадметам закладу без згоды залогатрымальніка не 

прадугледжана заканадаўствам або дагаворам аб закладзе;  

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

 

  

намеснік начальніка аддзела жыллёва-

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 

будаўніцтва Веткаўскага 

райвыканкама 

Булановіч Дзмітрый Віктаравіч  

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25 

 

 У выпадку адсутнасці: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 



7. ведамасць тэхнічных характарыстык  

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна  

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту 

дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, 

іншых арганізацый – 1 месяц  

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бестэрміновыя 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 9.4, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1.даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і або копія асабовага рахунку 

ГАЗА-, ЭЛЕКТРА-, ЦЕПЛА-, І ВОДАЗАБЕСПЯЧЭННЯ. СУВЯЗЬ. 
110.  10.3 Аказанне паслуг па газіфікацыі аднакватэрнага жылога 

дома з аказаннем грамадзяніну комплекснай паслугі 

газазабеспячэнскай арганізацыяй  

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры  

1.заява;  

2. дакумент, які пацвярджае права ўласнасці на жылы дом, 

які падлягае газіфікацыі  

 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – у адпаведнасці з праектна-

каштарыснай дакументацыяй  

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 1 месяц з дня падачы заявы – пры гатоўнасці 

жылога дома да прыёму прыроднага газу і наяўнасці 

газаправода-ўводу, а пры адсутнасці газаправода-ўводу – у 

адпаведнасці з нарматыўнымі тэрмінамі ў залежнасці ад 

працягласці газаправода і ўмоў работ  

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – 2 гады – для тэхнічных умоў 

на газіфікацыю 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

 

намеснік начальніка аддзела жыллёва-

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 

будаўніцтва Веткаўскага 

райвыканкама 

Булановіч Дзмітрый Віктаравіч  

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25 

  У выпадку адсутнасці: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 10.3, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 



распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. звесткі аб тэхнічнай магчымасці газіфікацыі 

111.  10.19 Уключэнне ў спісы на атрыманне льготных крэдытаў 

для газіфікацыі эксплуатуемага жыллёвага фонду, які 

належыць грамадзянам на праве ўласнасці  
Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры  

1 заява;  

2.пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;  

3.дакумент, які пацвярджае права ўласнасці на жылое 

памяшканне, жылы дом  

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна  

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту 

дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, 

іншых арганізацый – 1 месяц  

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – 3 гады 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Намеснік начальніка аддзела жыллёва-

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 

будаўніцтва Веткаўскага 

райвыканкама 

Булановіч Дзмітрый Віктаравіч  

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25 

 

 У выпадку адсутнасці: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 10.19, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. узгадненне з газазабеспячэнскай арганізацыяй пытання аб магчымасці газіфікацыі жыллёвага фонду грамадзяніна;  

2. пералік затрат на выкананне работ па праектаванню і будаўніцтву аб'ектаў газаразмеркавальнай і ўнутрыдамавой сістэм для 

газіфікацыі эксплуатуемага жыллёвага фонду 

112.  10.21 Прыняцце рашэння аб поўным або частковым 

вызваленні (аб адмове ў вызваленні) працаздольных 

грамадзян, якія не занятых у эканоміцы, ад аплаты 

паслуг, якiя вызначаюцца Саветам Міністраў Рэспублікі 

Беларусь, па цэнах (тарыфах), што забяспечваюць 

поўную кампенсацыю эканамічна абгрунтаваных затрат 

на іх аказанне, у сувязі з знаходжаннем такіх грамадзян у 

цяжкай жыццёвай сітуацыі  
Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры  

1.заява  

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Пастаянна дзеючая камісія 

Веткаўскага райвыканкама па 

каардынацыі работы па садзейнічанні 

занятасці насельніцтва  

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

Сакратар камісіі  

Грыева Наталля Аляксандраўна  

каб. 1-2   

т. 4-28-04  

 

У адсутнасць:  



2.пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка 

3.дакументы, якія пацвярджаюць ступень сваяцтва 

(пасведчанне аб заключэнні шлюбу, пасведчанне аб 

нараджэнні), - для членаў сям'і  

4.дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць знаходжанне 

ў цяжкай жыццёвай сітуацыі, - пры іх наяўнасці  

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна  

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры –15 дзён з дня падачы заявы  

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – ад 3 да 12 месяцаў 

член камісіі, начальнік упраўлення  

па працы  

Воінава Таццяна Васільеўна  

каб. 1-4   

т. 4-28-09 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 10.21, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і або копія асабовага рахунку 

ТРАНСПАРТ 
113.  15.19 Прыняцце рашэння аб пастаноўцы грамадзян на ўлік 

тых, хто мае патрэбу ў месцах захоўвання транспартных 

сродкаў  
 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры  

1.заява;  

2.пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу, з адзнакай 

аб рэгістрацыі па месцы жыхарства;  

3. копія пасведчання аб рэгістрацыі транспартнага сродку 

(тэхнічнага пашпарта);  

4.документ, які пацвярджае права на першачарговае 

ўступленне ў гаражны кааператыў або кааператыў, які 

ажыццяўляе эксплуатацыю аўтамабільнай стаянкі (пры 

наяўнасці такога права)  

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна  

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 15 рабочых дзён з дня падачы заявы  

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама (далей – 

аддзел ЖКГ) 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 



выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бестэрмінова 

 Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 15.19, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. інфармацыя аб наяўнасці (адсутнасці) ў грамадзяніна ва ўласнасці гаража ў дадзеным населеным пункце 

114.  15.20 Прыняцце рашэння аб зняцці грамадзян з уліку тых, хто 

мае патрэбу ў месцах захоўвання транспартных сродкаў 
Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры  

1.заява;  

2.пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу.  

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна  

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 5 дзён з дня падачы заявы  

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бестэрміновыя 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама (далей – 

аддзел ЖКГ) 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

 

ПРЫРОДАКАРЫСТАННЯ 
115.  16.6 Выдача дазволу на выдаленне аб'ектаў расліннага свету  

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры  

1.заява  

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна  

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 1 месяц з дня падачы заявы  

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – 1 год 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Камунальнае жыллёвае ўнітарнае 

прадпрыемства «Веткаўскае»  

г.Ветка, вул.Леніна, 26  

 

Начальнік участка 

добраўпарадкавання  

і санітарнай ачысткі  

Гульчанка Мікалай Леанідавіч  

каб. 24  

т. 4-26-47  

 

У адсутнасць:  

майстар участка добраўпарадкавання і 

санітарнай ачысткі  

Лівадны Віталь Уладзіміравіч  

т. 4-26-22 



Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 16.6, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. заключэнне пра пацверджанне абставінаў, якія перашкаджаюць эксплуатацыі будынкаў, збудаванняў і іншых аб'ектаў, якое 

выдаецца упаўнаважанай мясцовым выканаўчым і распарадчым органам арганізацыяй у галіне архітэктурнай, горадабудаўнічай і 

будаўнічай дзейнасці альбо структурным падраздзяленнем мясцовага выканаўчага i распарадчага органа ў гэтай галіне;  

2. заключэнне пра пацверджанне абставінаў, якія перашкаджаюць эксплуатацыі будынкаў, збудаванняў і іншых аб'ектаў (у дачыненні 

да дрэў, кустоў з дыяметрам ствала 12 сантыметраў і больш на вышыні 1,3 метра, якія растуць у прыдарожных насаджэннях 

аўтамабільных дарог), якое выдаецца арганізацыяй дзяржаўнай дарожнай гаспадаркі, якая з'яўляецца асобай у галіне азелянення;  

3. заключэнне пра пацверджанне абставінаў, якія перашкаджаюць эксплуатацыі будынкаў, збудаванняў і іншых аб'ектаў (у дачыненні 

да дрэў, кустоў з дыяметрам ствала 12 сантыметраў і больш на вышыні 1,3 метра, якія растуць у прыдарожных насаджэннях 

чыгунак), якое выдаецца арганізацыяй чыгуначнага транспарту агульнага карыстання, якая з'яўляецца асобай у галіне азелянення;  

4. заключэнне пра пацверджанне неналежнага якаснага стану дрэў, кустоў, якое выдаецца асобай у галіне азелянення, упаўнаважаным 

мясцовым выканаўчым і распарадчым органам 

116.  16.16 Прыняцце рашэння аб выдзяленні дзелавой драўніны на 

пні да 50 куб. метраў па таксаваму кошту для 

аднаўлення жылога дома і (або) надворных пабудоў, 

знішчаных або пашкоджаных у выніку пажару, 

стыхійнага бедства або іншага шкоднага ўздзеяння  

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1. заява. 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай процедуры – бясплатна  

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту 

звестак i (або) дакументаў ад іншых дзяржаўных органаў, 

іншых арганізацый – 1 месяц  

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – да 31 снежня года, у якім 

прынята рашэнне 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел эканомікі Веткаўскага 

райвыканкама  

г.Ветка, плошча Красная, 8  

 

Галоўны спецыяліст аддзела эканомікі 

Веткаўскага райвыканкама  

Чуяшова Надзея Якаўлеўна  

каб. 3-10,  

т.4-43-45  

 

У адсутнасць:  

намеснік начальніка аддзела эканомікі 

Веткаўскага райвыканкама  

Крацянок Наталля Пятроўна 

 каб. 3-12,  

т.4-43-39 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 16.16, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. выпіскі з рэгістрацыйнай кнігі аб правах, абмежаваннях (абцяжараннях) правоў на зямельны ўчастак і (або) капітальнае збудаванне 

(будынак, збудаванне) ** - калі зямельны ўчастак і (або) капітальнае збудаванне (будынак, збудаванне) зарэгістраваны ў адзіным 

дзяржаўным рэгістры нерухомай маёмасці, правоў на яе і здзелак з ёй  

2. звесткі пра знішчэнні або пашкоджанні жылога дома ў выніку пажару, стыхійнага бедства або іншага шкоднага ўздзеяння 



АТРЫМАНЫЯ ДАХОДЫ І ВЫПЛАЧАНЫЯ ПАДАТКІ, ЗБОРЫ (ПОШЛІНЫ).  

АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ АД ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ І ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ.  

АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АРХІЎНЫХ ДАКУМЕНТАЎ 

117.  18.14 Выдача даведкі, якая пацвярджае, што прадукцыя, якая 

рэалізуецца, праведзена фізічнай асобай і (або) асобамі, 

якія знаходзяцца з ім у адносінах блізкага сваяцтва 

(бацькі (усынавіцелі, удачарыцелі), дзеці (у тым ліку 

ўсыноўленыя, удачароныя), родныя браты і сёстры, дзед, 

бабка, унукі, прадзед, прабабка, праўнукі, муж і жонка) 

або ўласцівасці (блізкія сваякі іншага мужа, у тым ліку 

памерлага), апекуна, папячыцеля і падапечнага, на 

зямельным участку, які знаходзіцца на тэрыторыі 

Рэспублікі Беларусь і прадастаўленым яму і (або) такім 

асобам для будаўніцтва і (або) абслугоўвання 

аднакватэрнага жылога дома, зарэгістраванай 

арганізацыяй па дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай 

маёмасці, правоў на яго і здзелак з ім кватэры ў 

блакіраваным жылым доме, вядзення асабістай 

падсобнай гаспадаркі, агародніцтва, касьбы і выпасу 

сельскагаспадарчых жывёл, садаводства, дачнага 

будаўніцтва, у выглядзе службовага зямельнага надзелу 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява; 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу; 

3.дакументы, якія пацвярджаюць адносіны блізкага сваяцтва 

(бацькі (усынавіцелі, удачарыцелі), дзеці (у тым ліку 

ўсыноўленыя, удачароныя), родныя браты і сёстры, дзед, 

бабка, унукі, прадзед, прабабка, праўнукі, муж і жонка) або 

ўласцівасці (блізкія сваякі іншага мужа, у тым ліку 

памерлага), апекуна, папячыцеля і падапечнага – у выпадку, 

калі прадукцыя праведзена асобамі, з якімі заяўнік 

знаходзіцца ў такіх адносінах; 

4. дакумент, які пацвярджае права на зямельны ўчастак (пры 

яго наяўнасці). 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры  - бясплатна 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 



Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 5 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту 

дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, 

іншых арганізацый – 15 дзён 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – да завяршэння рэалізацыі 

названай у даведцы прадукцыі, але не больш за 1 год з дня 

выдачы даведкі 

118.  18.16 Прыняцце рашэння пра падаванне (адмове ў падаванні) 

ільгот па падатках, зборах (пошлінах), якія цалкам 

выплачваюцца ў мясцовыя бюджэты, а таксама 

арэнднай плаце за зямельныя ўчасткі, што знаходзяцца ў 

дзяржаўнай уласнасці 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1. заява 

2. пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.звесткі аб даходах грамадзяніна за апошнія 12 месяцаў, 

якія папярэднічаюць месяцу падачы заявы, і (або) звесткі аб 

знаходжанні грамадзяніна ў цяжкай жыццёвай сітуацыі з 

дадаткам дакументаў, якія гэта пацвярджаюць (пры іх 

наяўнасці). 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту 

дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, 

іншых арганізацый – 1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бестэрмінова 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Фінансавы аддзел Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

Намеснік начальніка 

Петранчук Аксана Віктараўна 

каб. 3-3,  

т. 4-43-36 

 

У адсутнасці: 

загадчык сектара даходаў бюджэту і 

фінансаў вытворчай сферы 

Скоблікава Аксана Мікалаеўна 

каб. 3-3,  

т. 4-43-36 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 18.16, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. выпіскі з рэгістрацыйнай кнігі аб правах, абмежаваннях (абцяжараннях) правоў на зямельны ўчастак і (або) капітальнае будынак 

(будынак, збудаванне)** – калі зямельны ўчастак і (або) капітальны будынак (будынак, збудаванне) зарэгістраваны ў Адзіным 

дзяржаўным рэгістры нерухомай маёмасці, правоў на яго і здзелак з ім 



2. звесткі аб знішчэнні або пашкоджанні жылога дома ў выніку пажару, стыхійнага бедства ці іншага шкоднага ўздзеяння 

119.  18.17 Прыняцце рашэння аб змене (адмове ў змене) 

устаноўленага заканадаўствам тэрміну выплаты 

падатку, збору (пошліны), пеняў 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.звесткі аб даходах фізічнай асобы за апошнія 12 месяцаў, 

якія папярэднічаюць месяцу падачы заявы, і (або) звесткі аб 

знаходжанні фізічнай асобы ў цяжкай жыццёвай сітуацыі 

(пры іх наяўнасці) 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 30 працоўных дзён з дня падачы заявы і 

дакументаў 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – да спынення змененага 

тэрміну выплаты падатку, збору (пошліны), пеняў 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел эканомікі Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

Галоўны спецыяліст аддзела эканомікі 

Веткаўскага райвыканкама 

Чуяшова Надзея Якаўлеўна 

каб. 3-10,  

т.. 4-43-45 

 

У выпадку адсутнасці: 

намеснік начальніка аддзела эканомікі 

Веткаўскага райвыканкама 

Крацянок Наталля Пятроўна 

каб. 3-12,  

т. 4-43-39 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 18.17, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і ці копія асабовага рахунку 

2. звесткі з падатковага органа па месцы пастаноўкі фізічнай асобы на ўлік або па месцы знаходжання аб'ектаў падаткаабкладання 

зямельным падаткам і (або) падаткам на нерухомасць аб стане яго разлікаў з бюджэтам 

120.  18.18 Прадастаўленне інфармацыі з Адзінага дзяржаўнага 

рэгістра юрыдычных асоб і індывідуальных 

прадпрымальнікаў 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява; 

2.дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна – у выпадку 

запытаў аб прадастаўленні інфармацыі аб суб'ектах 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Аддзел эканомікі Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

Галоўны спецыяліст аддзела эканомікі 

Веткаўскага райвыканкама 

Чуяшова Надзея Якаўлеўна 

каб. 3-10,  

т.. 4-43-45 

 

У выпадку адсутнасці: 



прадпрымальніцкай дзейнасці, якія ажыццяўляюць 

дзейнасць, звязаную з працаўладкаваннем грамадзян 

Рэспублікі Беларусь за мяжой, зборам і распаўсюджваннем 

(у тым ліку ў глабальнай камп’ютарнай сетцы Інтэрнэт) 

інфармацыі аб фізічных асобах у мэтах іх знаёмства, 

дзейнасць па аказанні псіхалагічнай дапамогі, а таксама 

запытаў аб прадастаўленні інфармацыі ў мэтах абароны 

правоў спажыўцоў, налічэння пенсій, сацыяльных дапамог і 

іншых сацыяльных выплат; 

- 1 базавая велічыня – у іншых выпадках за кожны экзэмпляр 

выпіскі па кожнаму юрыдычнай асобе, індывідуальнаму 

прадпрымальніку 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 5 дзён з дня падачы заявы 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бестэрмінова 

Вікторыя Мікалаеўна намеснік начальніка аддзела эканомікі 

Веткаўскага райвыканкама 

Крацянок Наталля Пятроўна 

каб. 3-12,  

т. 4-43-39 

121.  18.25.1  Выдача архіўнай даведкі (архіўнай копіі, архіўнай 

выпіскі, інфармацыйнага ліста) па запытах сацыяльна-

прававога характару (складаецца на аснове архіўных 

дакументаў, якія не ўтрымліваюць звестак, якія 

адносяцца да асабістай таямніцы грамадзян) што 

тычацца маёмасных і спадчынных правоў грамадзян 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры* 

1.заява 

2.дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – 0,5 базавай велічыні - пры 

праглядзе дакументаў за перыяд да 3 гадоў; 

- 1 базавая велічыня – пры праглядзе дакументаў за перыяд 

звыш 3 гадоў. 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 15 дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці 

дадатковага вывучэння і праверкі – 1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Дзяржаўная ўстанова " Веткаўскі 

раённы архіў» 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

 

 

                  Дырэктар архіва 

Афанаськова Марына Уладзіміраўна 

каб.1-7 (будынак райсавета) 

т. 4-26-10 

 

У адсутнасць: 

галоўны бухгалтар архіва 

Манекіна Дар'я Мікалаеўна 

каб.1-7 (будынак райсавета) 

т. 4-26-10 



адміністрацыйнай працэдуры – бестэрмінова 

122.  18.25.2 Выдача архіўнай даведкі (архіўнай копіі, архіўнай 

выпіскі, інфармацыйнага ліста) па запытах сацыяльна-

прававога характару (складаецца на аснове архіўных 

дакументаў, якія не ўтрымліваюць звестак, якія 

адносяцца да асабістай таямніцы грамадзян) якія не 

тычацца маёмасных і спадчынных правоў грамадзян 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры* 

1.заява 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры - бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 15 дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці 

дадатковага вывучэння і праверкі – 1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бестэрмінова 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Дзяржаўная ўстанова " Веткаўскі 

раённы архіў» 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

 

 

                  Дырэктар архіва 

Афанаськова Марына Уладзіміраўна 

каб.1-7 (будынак райсавета) 

т. 4-26-10 

 

У адсутнасць: 

галоўны бухгалтар архіва 

Манекіна Дар'я Мікалаеўна 

каб.1-7 (будынак райсавета) 

т. 4-26-10 

123.  18.26 Выдача архіўнай даведкі (архіўнай копіі, архіўнай 

выпіскі) па запытах сацыяльна-прававога характару, 

што тычацца архіўных дакументаў, якія змяшчаюць 

звесткі, якія адносяцца да асабістай таямніцы грамадзян 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

3.дакумент, які пацвярджае права атрымання ў спадчыну 

(пры выдачы пасля смерці грамадзяніна яго спадчыннікам) 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 15 дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці 

дадатковага вывучэння і праверкі – 1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бестэрмінова 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Дзяржаўная ўстанова " Веткаўскі 

раённы архіў» 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

 

 

                  Дырэктар архіва 

Афанаськова Марына Уладзіміраўна 

каб.1-7 (будынак райсавета) 

т. 4-26-10 

 

У адсутнасць: 

галоўны бухгалтар архіва 

Манекіна Дар'я Мікалаеўна 

каб.1-7 (будынак райсавета) 

т. 4-26-10 



ВАЙСКОВЫ АБАВЯЗАК, ПРАХОДЖАННЕ АЛЬТЭРНАТЫЎНАЙ СЛУЖБЫ  

124.  
20.2.3.

1 
Выдача даведкі аб страхаванні грамадзяніна, які 

праходзіць альтэрнатыўную службу, які загінуў 

(памерлага) пры выкананні абавязкаў альтэрнатыўнай 

службы 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

2.пасведчанне аб заключэнні шлюбу 

3.пасведчанне аб нараджэнні 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры  - бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 5 дзён з дня звароту 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бестэрмінова 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

_____________ 

 

Упраўленне па працы 

г. Ветка, плошча 

Чырвоная, 8 

 

Галоўны спецыяліст 

сектара 

працы і занятасці 

Кондрыкава Марыя 

Анатольеўна 

каб.1-9,  

т. 4-27-97 

 

У выпадку адсутнасці: 

загадчык сектара 

працы і занятасці 

Міхеенка Людміла 

Аляксееўна 

каб.1-9,  

т. 4-28-07 

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 

 

Галоўны спецыяліст сектара 

працы і занятасці 

Кондрыкава Марыя Анатольеўна 

каб.1-9, т. 4-27-97 

 

У выпадку адсутнасці: 

загадчык сектара 

працы і занятасці 

Міхеенка Людміла Аляксееўна 

каб.1-9, т. 4-28-07 

125.  
20.6

1 
Выдача даведкі аб накіраванні на альтэрнатыўную 

службу 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

Упраўленне па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Веткаўскага 

райвыканкама 

г. Ветка, плошча Красная, 8 



працэдуры 

1.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 3 дні з дня звароту 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – на перыяд службы 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

_____________ 

 

Упраўленне па працы 

г. Ветка,  плошча 

Красная, 8 

 

Галоўны спецыяліст 

сектара 

працы і занятасці 

Кондрыкава Марыя 

Анатольеўна 

каб.1-9,  

т. 4-27-97 

 

У выпадку адсутнасці: 

загадчык сектара 

працы і занятасці 

Міхеенка Людміла 

Аляксееўна 

каб.1-9,  

т. 4-28-07 

 

Галоўны спецыяліст сектара 

працы і занятасці 

Кондрыкава Марыя Анатольеўна 

каб.1-9, т. 4-27-97 

 

У выпадку адсутнасці: 

загадчык сектара 

працы і занятасці 

Міхеенка Людміла Аляксееўна 

каб.1-9, т. 4-28-07 

ДЗЯРЖАЎНАЯ РЭГІСТРАЦЫЯ НЕРУХОМАЙ МАЁМАСЦІ, 

ПРАВОЎ НА ЯГО І ЗДЗЕЛАК З ІМ 

126.  
22.8. Прыняцце рашэння, якое пацвярджае набываўчую 

даўнасць на нерухомую маёмасць 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заяву з указаннем звестак, якія пацвярджаюць факт 

добрасумленнага, адкрытага і бесперапыннага валодання 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама   

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 



нерухомай маёмасцю на працягу 15 гадоў. 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры  

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

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

(або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых 

арганізацый – 1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бестэрмінова 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 22.8, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1 даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і ці копія асабовага рахунку 

2. выпіскі з рэгістрацыйнай кнігі аб правах, абмежаваннях (абцяжараннях) правоў на капітальнае будынак і на зямельны ўчастак, на 

якім гэты капітальны будынак размешчаны,** – калі зямельны ўчастак і (або) капітальнае будынак (будынак, збудаванне) 

зарэгістраваны ў Адзіным дзяржаўным рэгістры нерухомай маёмасці, правоў на яго і здзелак з ім 

127.  
22.9 Прыняцце рашэння аб магчымасці выкарыстання 

эксплуатаванай капітальнай пабудовы па прызначэнні ў 

адпаведнасці з адзінай класіфікацыяй прызначэння 

аб'ектаў нерухомай маёмасці 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява, 

2.пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры – 15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту 

дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, 

іншых арганізацый – 1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – 6 месяцаў 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

 

намеснік начальніка аддзела жыллёва-

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 

будаўніцтва Веткаўскага 

райвыканкама 

Булановіч Дзмітрый Віктаравіч  

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25 

 

 У выпадку адсутнасці: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 



Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 22.9, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. выпіскі з рэгістрацыйнай кнігі 

128.  
22.9

1
. Прыняцце рашэння аб магчымасці змены прызначэння 

капітальнага будынка, ізаляванага памяшкання, 

машына-месца ў адпаведнасці з адзінай класіфікацыяй 

прызначэння аб'ектаў нерухомай маёмасці без 

правядзення будаўніча-мантажных работ 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1.заява; 

2.тэхнічны пашпарт або ведамасць тэхнічных 

характарыстык. 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры – бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

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

(або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых 

арганізацый – 1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

Бестэрмінова 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

 

намеснік начальніка аддзела жыллёва-

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 

будаўніцтва Веткаўскага 

райвыканкама 

Булановіч Дзмітрый Віктаравіч  

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25  

 

У выпадку адсутнасці: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 22.9
1
, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. выпіскі з рэгістрацыйнай кнігі 

129.  
22.9

2
 Прыняцце рашэння аб вызначэнні прызначэння 

капітальнай пабудовы (будынка, збудавання) у 

адпаведнасці з адзінай класіфікацыяй прызначэння 

аб'ектаў нерухомай маёмасці (за выключэннем 

эксплуатуемых капітальных пабудоў (будынкаў, 

збудаванняў) 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1. заява; 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

намеснік начальніка аддзела жыллёва-

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 

будаўніцтва Веткаўскага 

райвыканкама 

Булановіч Дзмітрый Віктаравіч  



2.дазвольная дакументацыя на будаўніцтва аб'екта; 

3.праектная дакументацыя (у выпадку, калі аб'ект не 

скончаны будаўніцтвам); 

4.тэхнічны пашпарт або ведамасць тэхнічных характарыстык 

(у выпадку, калі аб'ект скончаны будаўніцтвам). 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

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

(або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых 

арганізацый – 1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры  

бестэрмінова 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25 

  

 У выпадку адсутнасці: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 22.9
2
, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. выпіскі з рэгістрацыйнай кнігі 

130.  
22.9

3
 Прыняцце рашэння аб магчымасці выкарыстання 

капітальнай пабудовы, ізаляванага памяшкання або 

машына-месца, частка якога загінула, па прызначэнні ў 

адпаведнасці з адзінай класіфікацыяй прызначэння 

аб'ектаў нерухомай маёмасці 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1. заява 

2.заключэнне аб надзейнасці апорнай здольнасці і 

ўстойлівасці канструкцыі капітальнай пабудовы, ізаляванага 

памяшкання, машына-месца, частка якога загінула, - для 

пабудоў больш аднаго паверху 

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама 

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

 

  

намеснік начальніка аддзела жыллёва-

камунальнай гаспадаркі, архітэктуры і 

будаўніцтва Веткаўскага 

райвыканкама 

Булановіч Дзмітрый Віктаравіч  

каб. 2-9 (будынак райсавета) 

т. 4-30-25 

 

 У выпадку адсутнасці: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 



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

(або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых 

арганізацый – 1 месяц 

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры  

бестэрмінова 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

131.  
22.24 Выдача даведкі, якая пацвярджае ўзвядзенне да 8 мая 

2003 г. жылога дома (жылога ізаляванага памяшкання, 

іншага будынка), размешчанага ў горадзе ці ў сельскім 

населеным пункце на прадастаўленым спадчынадаўцу ва 

ўстаноўленым парадку зямельным участку, які пры 

жыцці спадчынадаўца не быў зарэгістраваны ў 

тэрытарыяльнай арганізацыі па дзяржаўнай рэгістрацыі 

і не ўнесены ў гаспадарчую кнігу сельскага 

(пасялковага) выканаўчага і распарадчага органа, з 

указаннем яго прозвішча, уласнага імя, імя па бацьку, а 

таксама адпаведнасць гэтага будынка 

супрацьпажарным, санітарным, экалагічным, 

будаўнічым і іншым патрабаванням да нерухомай 

маёмасці, устаноўленым заканадаўствам 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца 

грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1. пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу  

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры 

бясплатна 

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры 

1 месяц з дня звароту  

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія 

выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры  

бестэрмінова 

Служба 

"адно акно" Веткаўскага 

райвыканкама 

т. 4-28-21 

т. 4-30-75 

(142) 

 

Спецыялісты службы: 

Парашчанка Алеся 

Уладзіміраўна 

Кузьміна  

Вікторыя Мікалаеўна 

Аддзел жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва 

Веткаўскага райвыканкама   

г.Ветка, плошча Красная, 7 

 

Галоўны спецыяліст аддзела ЖКГ 

Кручкова Кацярына Пятроўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-30-78 

 

У адсутнасць: 

начальнік аддзела ЖКГ 

Каласоўская Кацярына Уладзіміраўна 

каб. 2-2 (будынак райсавета) 

т. 4-27-38 

Пералік дакументаў і (або) звестак да адміністрацыйнай працэдуры 22.24, якія самастойна запытваюцца мясцовымі выканаўчымі і 

распарадчымі органамі ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх прадастаўленне 

1. даведка аб апошнім месцы жыхарства спадчынадаўца і аб складзе яго сям'і на дзень смерці 



2. звесткі з інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, занальнага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі, органа 

госэнергогазнадзора, тэрытарыяльнага органа (падраздзялення) па надзвычайных сітуацыях аб адпаведнасці гэтага будынка 

супрацьпажарным, санітарным, экалагічным, будаўнічым і іншым патрабаванням да нерухомай маёмасці, устаноўленым 

заканадаўствам 

 


