
  

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАЦЭДУРЫ 

службы "адно акно" Салігорскага райвыканкаму ў адпаведнасці                        

з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 26 красавіка 2010 года                      

№ 200 "Аб адміністрацыйных працэдурах, што ажыццяўляюцца 

дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заяве 

грамадзян" 
 
«ЖЫЛЛЁВЫЯ ПРАВААДНОСІНЫ» 
 
Інфармацыя аб працэдурах 

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 1.61, падпункце 2.47.1 пункта 2.47 сапраўднага пераліку - 
жылое памяшканне), а таксама аб'екта нерухомасці, якое ўтварылася ў 
выніку яго падзелу або зліцця, незавершанага закансерваванага 
капiтальнага будынка, доляй у праве ўласнасці на названыя аб'екты, 
пабудаваныя (рэканструяваныя) або набытыя з выкарыстаннем 
ільготнага крэдыту альбо пабудаваныя (рэканструяваныя) з 
выкарыстаннем субсідыі на выплату часткі працэнтаў за карыстанне 
крэдытам (субсiдыi 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 небудзь іншая 
здзелка аб адчужэнні на працягу пяці гадоў з дня датэрміновага 
пагашэння гэтых крэдытаў, але не больш за перыяду, хто застаўся да 
наступлення тэрміну іх поўнага пагашэння, усталяванага крэдытнымі 
дамовамі, альбо дарэнне ці мена да пагашэння гэтых крэдытаў), у 
выпадках, калі неабходнасць атрымання такога дазволу прадугледжана 
заканадаўчымі актамі, якія рэгулююць пытанні прадастаўлення 
грамадзянам дзяржаўнай падтрымкі пры будаўніцтве (рэканструкцыі) 
або набыцці жылых памяшканняў  

 1.1.21 Прыняцце рашэння аб дазволе адчужэння зямельнага ўчастка, 
атрыманага грамадзянінам як якія стаяць на ўліку для паляпшэння 
жыллёвых умоў, і (або) узведзенага на ім жылога дома небудзь аб'екта 
нерухомасці, якое ўтварылася ў выніку яго падзелу, зліцця або 
вылучэння з яго, да заканчэння 8 гадоў з дня дзяржаўнай рэгістрацыі 
такога дома (доляй ў праве ўласнасці на названыя аб'екты), 
незавершанага закансерваванага будынка, размешчанага на такім 
зямельным участку 

1.1.3.  Прыняцце рашэння аб дачы згоды на адчужэнне жылога памяшкання, у 
якім пражываюць непаўналетнія члены, былыя члены сям'і ўласніка, 
прызнаныя якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы 
альбо патрэбу ў дзяржаўнай абароне, ці грамадзяне, прызнаныя 
недзеяздольнымі або абмежаваныя ў дзеяздольнасці судом, альбо 
жылога памяшкання, замацаванага за дзецьмі-сіротамі або дзецьмі, якія 
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засталіся без апекі бацькоў, альбо жылога памяшкання, якое належыць 
непаўналетнім 

1.1.4. Прыняцце рашэння аб дачы згоды на заклад жылога памяшкання, у якім 
пражываюць непаўналетнія альбо які належыць непаўналетнім 

1.1.5. Прыняцце рашэння аб пастаноўцы на ўлік (аднаўленні на ўліку) 
грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў 

1.1.51. Прыняцце рашэння аб унясенні змяненняў у склад сям'і, з якім 
грамадзянін знаходзіцца на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў (у 
выпадку павелічэння склад 

1.1.52. Прыняцце рашэння аб унясенні змяненняў у склад сям'і, з якім 
грамадзянін знаходзіцца на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў (у 
выпадку змяншэння складу сям'і) 

1.1.53. Прыняцце рашэння аб уключэнні ў асобныя спісы уліку маючых патрэбу 
ў паляпшэнні жыллёвых умоў 

1.1.6. Прыняцце рашэння аб падзеле (аб'яднанні) чарзе, аб пераафармленні 
чарзе з грамадзяніна на паўналетняга члена яго сям'і 

1.1.7. Прыняцце рашэння аб зняцці грамадзян з уліку маючых патрэбу ў 
паляпшэнні жыллёвых умоў 

1.1.9. Прыняцце рашэння аб прыватызацыі жылога памяшкання 

1.1.10. Прыняцце рашэння аб індэксацыі імянных прыватызацыйных чэкаў 
«Жыллё» (далей - чэкі «Жыллё») 

1.1.11. Прыняцце рашэння аб падзеле чэкаў «Жыллё» 

1.1.12. Прыняцце рашэння аб прызнанні жылога памяшкання не адпаведным 
ўстаноўленым для пражывання санітарным і тэхнічным патрабаванням 

1.1.13. Прыняцце рашэння аб змене дамовы найму жылога памяшкання 
дзяржаўнага жыллёвага фонду па патрабаванні наймальнікаў, 
аб'ядноўваюцца ў адну сям'ю; з прычыны прызнання наймальнікам 
іншага члена сям'і; па патрабаванні члена сям'і 

1.1.14. Прыняцце рашэння аб пераводзе жылога памяшкання ў нежылое 

1.1.15. Прыняцце рашэння аб адмене рашэння аб пераводзе жылога памяшкання 
ў нежылое 

1.1.151. Прыняцце рашэння аб пераводзе нежылога памяшкання ў жылое 



1.1.152. Прыняцце рашэння аб адмене рашэння аб пераводзе нежылога 
памяшкання ў жылое 

1.1.16. Прыняцце рашэння аб зносе непрыдатнага для пражывання жылога 
памяшкання 

1.1.17. Прыняцце рашэння аб узгадненні выкарыстання не па прызначэнні 
аднакватэрнага, блакіраванага жылога дома або яго часткі 

1.1.18. Прыняцце рашэння аб прадастаўленні жылога памяшкання 
камерцыйнага выкарыстання дзяржаўнага жыллёвага фонду 

1.1.181. Прыняцце рашэння аб уключэнні жылога памяшкання камерцыйнага 
выкарыстання дзяржаўнага жыллёвага фонду ў склад жылых 
памяшканняў сацыяльнага карыстання 

1.1.19. Прыняцце рашэння аб прадастаўленні якой вызваленай жылога пакоя 
дзяржаўнага жыллёвага фонду 

1.1.20. Прыняцце рашэння аб прадастаўленні жылога памяшкання дзяржаўнага 
жыллёвага фонду меншага памеру наўзамен займанага 

1.1.21.  Прыняццем рашэння аб узгадненні (дазволе) перабудовы і (або) 
перапланіроўкі жылога памяшкання, нежылога памяшкання ў жылым 
доме 

1.1.211. Прыняцце рашэння аб узгадненні (дазволе) самавольных перабудоў і 
(або) перапланіроўкі жылога памяшкання, нежылога памяшкання ў 
жылым доме 

1.1.212. Прыняцце рашэння аб зацвярджэнні акта прыёмкі выкананых работ па 
пераўладкаванні і (або) перапланіроўцы жылога памяшкання, нежылога 
памяшкання ў жылым доме 

1.1.22. Прыняцце рашэння аб перадачы ва ўласнасць жылога памяшкання 

1.1.23. Прыняцце рашэння аб уключэнні ў склад арганізацыі забудоўшчыкаў, 
якая фарміруецца з ліку грамадзян, якія стаяць на ўліку для паляпшэння 
жыллёвых умоў 

1.1.231. Прыняцце рашэння аб накіраванні грамадзян, якія стаяць на ўліку для 
паляпшэння жыллёвых умоў і якія маюць права на атрыманне льготных 
крэдытаў на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых 
памяшканняў, для заключэння дагавораў куплі-продажу жылых 
памяшканняў, будаўніцтва якіх ажыццяўлялася па дзяржаўнаму заказу 

1.1.24. Прыняцце рашэння аб прадастаўленні аднаразовай субсідыі на 
будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылога памяшкання 



1.1.28. Прыняцце рашэння аб дазволе прадастаўлення жылога памяшкання (яго 
частак) па дагаворы найму жылога памяшкання прыватнага жыллёвага 
фонду або дагавору арэнды жылога памяшкання, пабудаванага 
(рэканструяванага) або набытага з прыцягненнем ільготнага крэдыту 
альбо пабудаванага (рэканструяванага) з выкарыстаннем субсідыі на 
выплату часткі працэнтаў за карыстанне крэдытам (субсiдыi на выплату 
часткі працэнтаў за карыстанне крэдытам і субсідыі на пагашэнне 
асноўнага доўгу па крэдыту), выдадзеных банкамі на іх будаўніцтва 
(рэканструкцыю) ва ўстаноўленым парадку 

1.1.31. Прыняцце рашэння аб прадастаўленні субсідыі на выплату часткі 
працэнтаў за карыстанне крэдытам (субсiдыi 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 

1.1.32     Прыняцце рашэння аб унясенні змяненняў у рашэнне аб прадастаўленні 
субсідыі на выплату часткі працэнтаў за карыстанне крэдытам (субсiдыi 
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 

1.1.33     Прыняцце рашэння аб усталяванні іншага тэрміну кампенсацыі 
выдаткаў на рэалізацыю энергаэфектыўных мерапрыемстваў у 
шматкватэрных жылых дамах для асобных катэгорый грамадзян 

1.3.1 Выдача даведкі аб стане на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў 

1.3.7. Выдача даведкі аб налічанай жыллёвай квоце 

1.3.9. Выдача даведкі аб прадастаўленні (не прадастаўленні) аднаразовай 
субсідыі на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылога 
памяшкання 

1.3.11 Выдача даведкі аб тым, што ва ўстаноўлены заканадаўствам для 
прыняцця спадчыны тэрмін спадчыннік карыстаўся спадчынным 
маёмасцю, прыняў меры да яго захаванню, апрацоўваў зямельны 
ўчастак, вырабляў бягучы рамонт і г.д 

1.5. Выдача грамадзянам, якія стаяць на ўліку для паляпшэння жыллёвых 
умоў, напрамкаў для заключэння дагавораў стварэння аб'ектаў долевага 
будаўніцтва 

1.6. Ўключэнне 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 



1.7. Ўключэнне 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 

1.8. Рэгістрацыя дагавора найму (арэнды) жылога памяшкання прыватнага 
жыллёвага фонду і дадатковых пагадненняў да яго 

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) 

1.14. Рэгістрацыя дагавора арэнды (субарэнды) нежылога памяшкання, 
машына-месца 

1.15.1 Выдача ўзгаднення на ўстаноўку на дахах і фасадах шматкватэрных 
жылых дамоў індывідуальных антэн і іншых канструкцый 

1.15.2 Выдача ўзгаднення самавольнай устаноўкі на дахах і фасадах 
шматкватэрных жылых дамоў індывідуальных антэн і іншых 
канструкцый 

1.15.3 Выдача ўзгаднення праектнай дакументацыі на перабудову і (або) 
перапланіроўку жылых памяшканняў, нежылых памяшканняў у жылых 
дамах. 

 «ТРУД I САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА» 
інфармацыя аб працэдурах 

2.7 Прыняцце рашэння аб аднаразовай выплаце сем'ям пры нараджэнні 
дваіх і больш дзяцей на набыццё дзіцячых рэчаў першай неабходнасці 

2.15 Прызначэнне дапамогі па догляду дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў 

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

2.32 Прыняцце рашэння аб прадастаўленні матэрыяльнай дапамогі 
беспрацоўным, грамадзянам у перыяд прафесійнай падрыхтоўкі, 
перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі 

2.33.1 Прыняцце рашэння аб прадастаўленні (аб адмове ў прадастаўленні) 
дзяржаўнай адраснай сацыяльнай дапамогі ў выглядзе штомесячнай і 
(або) аднаразовай сацыяльных дапамог 

2.33.2 Прыняцце рашэння аб прадастаўленні (аб адмове ў прадастаўленні) 
дзяржаўнай адраснай сацыяльнай дапамогі ў выглядзе сацыяльнай 
дапамогі для пакрыцця выдаткаў на набыццё падгузкаў 

https://soligorsk.gov.by/uploads/files/20-10-2020-2Trud.zip


2.33.4 Прыняцце рашэння аб прадастаўленні (аб адмове ў прадастаўленні) 
дзяржаўнай адраснай сацыяльнай дапамогі ў выглядзе забеспячэння 
прадуктамі харчавання дзяцей першых двух гадоў жыцця 

2.38 Прыняцце рашэння аб прызначэнні дапамогі па догляду інваліда I групы 
або асобы, якая дасягнула 80-гадовага ўзросту 

2.39 Выдача даведкі аб памеры (неатрыманні) дапамогі па догляду інваліда I 
групы або асобы, якая дасягнула 80-гадовага ўзросту 

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» 

2.42 Выдача даведкі аб памеры пачасовых плацяжоў у пакрыццё шкоды, 
прычыненай жыццю або здароўю фiзiчнай асобы, не звязанага з 
выкананнем iм працоўных абавязкаў, назначаных у сувязі з ліквідацыяй 
юрыдычнай асобы або спыненнем дзейнасці індывідуальнага 
прадпрымальніка, адказных за шкоду, з прычыны прызнання іх 
эканамічна незаможнымі (банкрутамі) 

2.46. Прыняцце рашэння аб прызначэнні (адмове ў прызначэнні) сямейнага 
капіталу. 

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. 

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. 

2.47.3 Прыняцце рашэння аб датэрміновым распараджэнні (адмове ў 
датэрміновым распараджэнні) сродкамі сямейнага капіталу на 
атрыманне платных медыцынскіх паслуг, што аказваюцца арганізацыямі 
аховы здароўя. 

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 



2.49. Выдача дубліката рашэння аб прызначэнні (адмове ў прызначэнні) 
сямейнага капіталу 

2.50. Прыняцце рашэння аб унясенні змяненняў у рашэнне аб прызначэнні 
сямейнага капіталу і выдача выпіскі з такога рашэння 

 «ДАКУМЕНТЫ, ЯКІЯ ПАЦВЯРДЖАЮЦЬ ПРАВА НА ЛЬГОТЫ» 
інфармацыя аб працэдурах 

3.2 Выдача пасведчання (дубліката пасведчання) інваліда Айчыннай вайны 

3.3 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 
ваеннаслужачых, 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) 

3.4 Выдача пасведчання (дубліката пасведчання) аб праве на льготы асобам, 
узнагароджаным ордэнамі або медалямі СССР за самаадданую працу i 
бездакорную воiнскую службу ў тыле ў гады Вялікай Айчыннай вайны 

3.5 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 ўзнагароджаны 
медалём "За абарону Ленінграда", і асобам, узнагароджаным знакам                     
«Жыхару блакаднага Ленінграда " 

3.6 Выдача пасведчання (дубліката пасведчання) аб праве на льготы 
бацькам і ня ўступіла ў новы шлюб жонцы (мужу) ваеннаслужачага, які 
загінуў у гады Вялікай Айчыннай вайны, у краінах, дзе вяліся баявыя 
дзеянні, або пры выкананні абавязкаў воінскай службы (службовых 
абавязкаў) 

3.7 Выдача даведкі аб праве на ільготы для дзяцей і іншым утрыманцам, якія 
атрымліваюць пенсію з нагоды страты карміцеля за загінулых 
(памерлых) асоб, пералічаных у артыкуле 22 Закона Рэспублікі Беларусь 
ад 17 красавiка 1992 г. № 1594-XII «Аб ветэранах» 

3.8 Выдача пасведчання (дубліката пасведчання) былога непаўналетняга 
вязня месцаў прымусовага ўтрымання, пасведчанні былога паўналетняга 
вязня фашысцкiх канцлагераў, турмаў, гета 

3.9 Выдача пасведчання (дубліката пасведчання) пацярпелага ад 
катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый 

https://soligorsk.gov.by/uploads/files/20-10-2020-3Lgoty.zip


3.131 .2 Выдача пасведчання (дубліката пасведчання) нацыянальнага ўзору 
інваліда баявых дзеянняў на тэрыторыі іншых дзяржаў 

3.15. Выдача пасведчання шматдзетнай сям'і 

3.17 Выдача пасведчання (дубліката пасведчання) аб праве на льготы для 
асоб, якія працавалі на аб'ектах супрацьпаветранай абароны, мясцовай 
супрацьпаветранай абароны, на будаўнiцтве абарончых збудаванняў, 
марскіх баз, аэрадромаў i iншых ваенных аб'ектаў у межах тылавых 
гранiц дзеючых франтоў, на прыфрантавых участках чыгунак і 
аўтамабільных дарог 

3.18 Выдача пасведчання (дубліката пасведчання) аб праве на льготы для 
асоб з ліку членаў экіпажаў суднаў транспартнага флоту, інтэрніраваных 
у пачатку Вялікай Айчыннай вайны ў партах іншых дзяржаў 

3.20 Выдача ўкладыша да пасведчанні аб праве на льготы для бацькоў, 
пералічаных у пункце 12 артыкула 3 Закона Рэспублікі Беларусь ад 14 
чэрвеня 2007 г. № 239-З «Аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і 
гарантыях для асобных катэгорый грамадзян» 

3.21. Выдача дублікатаў пасведчанняў, указаных у пунктах 3.1-3.6, 3.8, 3.9, 
3.12-3.15, 3.17, 3.18 сапраўднага пераліку 

 «АПЕКА, ПАПЯЧЫЦЕЛЬСТВА, ПАТРАНАЖ. ЭМАНСІПАЦЫЯ » 

інфармацыя аб працэдурах 

4.3. Прыняцце рашэння аб устанаўленні апекі (папячыцельства) над 
паўналетнім і прызначэнні апекуна (папячыцеля) 

4.4. Прыняцце рашэння аб устанаўленні апекі (папячыцельства) над 
непаўналетнім і прызначэнні апекуна (папячыцеля) 

4.5. Прыняцце рашэння аб выдачы бацькі, апякуна (папячыцелю) 
папярэдняга дазволу (згоды) на здзяйсненне здзелак, якія супярэчаць 
інтарэсам ці што цягнуць змяншэнне маёмасці дзіцяці, падапечнага 

4.6. Прыняцце рашэння аб перадачы дзіцяці (дзяцей) на выхаванне ў 
прыёмную сям'ю 

4.7. Прыняцце рашэння аб стварэнні дзіцячага дома сямейнага тыпу 

4.8. Прыняцце рашэння аб усталяванні патранажу (прызначэнні памочніка) 

4.9. Прыняцце рашэння аб змене прозвішчы непаўналетняга і ўласнага імя 
непаўналетняга старэй 6 гадоў 

4.10. Прыняцце рашэння аб аб'яўленнi непаўналетняга цалкам дзеяздольным 
(эмансіпацыя) 

https://soligorsk.gov.by/uploads/files/20-10-2020-4Opeka.zip


4.11. Прыняцце рашэння аб вызваленні апекуноў, папячыцеляў ад выканання 
імі сваіх абавязкаў 

 «АДУКАЦЫЯ» 

інфармацыя аб працэдурах 

6.1.1. Дакумента аб адукацыі, дадатку да яго, дакумента аб навучанні 

6.1.2 Выдача дубліката пасведчання аб накіраванні на працу (у выпадку 
ліквідацыі арганізацыі, якая выдала пасведчанне) 

6.1.3 Выдача дубліката даведкі аб самастойным працаўладкаванні (у выпадку 
ліквідацыі арганізацыі, якая выдала даведку) 

6.1.5. Выдача дубліката пасведчання на права абслугоўвання патэнцыйна 
небяспечных аб'ектаў 

6.2.1. Выдача ў сувязі са змяненнем палавой прыналежнасці дакумента аб 
адукацыі, дадатку да яго, дакумента аб навучанні 

6.2.2 Выдача ў сувязі са змяненнем палавой прыналежнасці пасведчання аб 
накiраваннi на работу (у выпадку ліквідацыі арганізацыі, якая выдала 
пасведчанне) 

6.2.3 Выдача ў сувязі са змяненнем палавой прыналежнасці даведкі аб 
самастойным працаўладкаванні (у выпадку ліквідацыі арганізацыі, якая 
выдала даведку) 

6.2.5. Выдача ў сувязі са змяненнем палавой прыналежнасці пасведчання на 
права абслугоўвання патэнцыйна небяспечных аб'ектаў 

6.5 Выдача даведкі аб тым, што вышэйшую, сярэднюю спецыяльную 
адукацыю атрымана на платнай аснове (у выпадку ліквідацыі ўстановы 
адукацыі) 

6.6. Пастаноўка на ўлік дзіцяці, якое мае патрэбу ў вызначэнні ва ўстанову 
адукацыі для атрымання дашкольнай адукацыі 

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 

 «АРХІТЭКТУРА І БУДАЎНІЦТВА» 

інфармацыя аб працэдурах 

https://soligorsk.gov.by/uploads/files/20-10-2020-5Obraz.zip
https://soligorsk.gov.by/uploads/files/20-10-2020-6Arx.zip


8.10. Ўзгадненне выканання земляных, будаўнічых, меліярацыйных і іншых 
работ, ажыццяўленні іншай дзейнасці на тэрыторыі археалагічных 
аб'ектаў 

9.3.1. Выдача дазвольнай дакументацыі на ўзвядзенне аднакватэрнага, 
блакіраванага жылога дома і (або) нежылых капітальных пабудоў на 
прысядзібнай тэрыторыі на прадастаўленым зямельным участку 

9.3.2. Выдача 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 

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 

9.3.4. Выдача зацверджанага мясцовым выканаўчым і распарадчым органам 
акта прыёмкі ў эксплуатацыю 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 

9.3.5. Выдача рашэння аб працягу тэрміну будаўніцтва капітальнага 
збудавання ў выглядзе жылога дома, дачы 

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 

9.4. Прыняцце рашэння аб працягу будаўніцтва або аб прыняцці 
самавольнай пабудовы ў эксплуатацыю і яе дзяржаўнай рэгістрацыі ва 
ўстаноўленым парадку 

 «ГАЗА-, ЭЛЕКТРА-, ЦЕПЛА-І ВОДАЗАБЕСПЯЧЭННЯ. СУВЯЗЬ » 

Інфармацыя аб працэдурах 

10.3. Аказанне паслуг па газіфікацыі аднакватэрнага жылога дома з аказаннем 
грамадзяніну комплекснай паслугі газазабеспячэнскай арганізацыяй 

https://soligorsk.gov.by/uploads/files/20-10-2020-7Gaz.zip


10.19. Ўключэнне ў спісы на атрыманне льготных крэдытаў для газіфікацыі 
эксплуатуемага жыллёвага фонду, які належыць грамадзянам на праве 
ўласнасці  

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 

 «ТРАНСПАРТ» 

Інфармацыя аб працэдурах 

15.19. Прыняцце рашэння аб пастаноўцы грамадзян на ўлік маючых патрэбу ў 
месцах захоўвання транспартных сродкаў 

15.20. Прыняцце рашэння аб зняцці грамадзян з уліку маючых патрэбу ў 
месцах захоўвання транспартных сродкаў 

 «ПРЫРОДАКАРЫСТАННЯ» 

Інфармацыя аб працэдурах 

16.6 Выдача дазволу на выдаленне аб'ектаў расліннага свету 

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 

 «АТРЫМАНАЙ ДАХОДЫ ВЫПЛАЧАНАГА ПАДАТКУ, ЗБОРУ (ПОШЛIНЫ). 

АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АДЗІНАГА ДЗЯРЖАЎНАГА РЭГІСТРА 

ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ І ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ. 

АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АРХІЎНЫХ ДАКУМЕНТАЎ» 

Інфармацыя аб працэдурах 

18.14. Выдача даведкі, якая пацвярджае, што прадукцыя выраблена фізічнай 
асобай і (або) асобамі, якія складаюцца з ім у адносінах блізкага сваяцтва 
(бацькі (усынавіцелі, удачарыцелю), дзеці (у тым лiку ўсыноўленыя, 
удачароныя), родныя браты і сёстры, дзед, бабка , унукі, прадзед, 
прабабка, праўнукі, жонкі) або ўласцівасці (блізкія сваякі іншага 
сужэнца, у тым ліку памерлага), апекуна, папячыцеля i падапечнага, на 
зямельным участку, якi знаходзiцца на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь и 
предоставленном ему и (или) таким лицам для строительства и (или) 
обслуживания одноквартирного жилого дома, зарегистрированной 
организацией по государственной регистрации недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном 
жилом доме, ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных, садоводства, 
дачного строительства, в виде служебного земельного надела 
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18.16. Прыняцце рашэння аб прадастаўленні (аб адмове ў прадастаўленні) 
ільгот па падатках, зборах (пошлiнах), якiя поўнасцю выплачваюцца ў 
мясцовыя бюджэты, а таксама арэнднай плаце за зямельныя ўчасткі, што 
знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасці 

18.17 Прыняцце рашэння аб змене (адмове ў змене) устаноўленага 
заканадаўствам тэрміну выплаты падатку, збору (пошлiны), пеняў 

18.18. Прадастаўленне інфармацыі з Адзінага дзяржаўнага рэгістра 
юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў 

18.25.1. Выдача архіўнай даведкі (архіўнай копіі, архіўнай выпіскі, 
інфармацыйнага ліста) па запытах сацыяльна-прававога характару, што 
тычацца маёмасных і спадчынных правоў грамадзян 

18.25.2. Выдача архіўнай даведкі (архіўнай копіі, архіўнай выпіскі, 
інфармацыйнага ліста) па запытах сацыяльна-прававога характару, што 
тычацца маёмасных і спадчынных правоў грамадзян не тычацца 
маёмасных і спадчынных правоў грамадзян 

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 

 «ВОІНСКАЯ АБАВЯЗАК, ПРАХОДЖАННЯ АЛЬТЭРНАТЫЎНАЙ СЛУЖБЫ» 

Інфармацыя аб працэдурах 

20.2.31 Выдача даведкі аб страхаванні грамадзяніна, які праходзіць 
альтэрнатыўную службу, загінуўшага (памерлага) пры выкананні 
абавязкаў альтэрнатыўнай службы 

20.61 Выдача даведкі аб накіраванні на альтэрнатыўную службу 

 «ДЗЯРЖАЎНАЯ РЭГІСТРАЦЫЯ НЕРУХОМАЙ МАЁМАСЦІ, ПРАВОЎ НА НЕГО І 

ЗДЗЕЛАК З ІМ» 

Інфармацыя аб працэдурах 

22.8. Прыняцце рашэння, які пацвярджае приобретательную даўнасць на 
нерухомую маёмасць 

22.9. Прыняцце рашэння аб магчымасці выкарыстання эксплуатаванага 
капітальнага будынка па прызначэнні ў адпаведнасці з адзінай 
класіфікацыяй прызначэння аб'ектаў нерухомай маёмасці 

22.91. Прыняцце рашэння аб магчымасці змены прызначэння капітальнага 
будынка, ізаляванага памяшкання, машына-месца па адзінай 
класіфікацыі прызначэння аб'ектаў нерухомай маёмасці без правядзення 
будаўніча-мантажных работ 

https://soligorsk.gov.by/uploads/files/11-08-2020-Voin-1.zip
https://soligorsk.gov.by/uploads/files/11-08-2020-Gos-1.zip


22.92  Прыняцце рашэння аб вызначэнні прызначэння капiтальнага будынка 
(будынка, збудавання) у адпаведнасці з адзінай класіфікацыяй 
прызначэння аб'ектаў нерухомай маёмасці (за выключэннем 
эксплуатаваных капітальных пабудоў (будынкаў, збудаванняў) 

22.93 Прыняцце рашэння аб магчымасці выкарыстання капітальнага будынка, 
ізаляванага памяшкання або машына-месцы, частка якога загінула, па 
прызначэнні ў адпаведнасці з адзінай класіфікацыяй прызначэння 
аб'ектаў нерухомай маёмасці 

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 ня быў зарэгістраваны ў тэрытарыяльнай 
арганізацыі па дзяржаўнай рэгістрацыі і не ўнесены ў пагаспадаркавую 
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 
маёмасцi, устаноўленым заканадаўствам  
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