
Пытанне 1. У поўнай сям'і выхоўваецца дзіця-інвалід 10 гадоў. Маці па 

месцы працы звярнулася па дапамогу на дзяцей, старэйшых за 3 гады з асобных 

катэгорый сем'яў. Ці мае сям'я права на дадзеную дапамогу, калі айчым дзіцяці 

працуе ў арганізацыі Расійскай Федэрацыі? 

Адказ. У адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 29.12.2012 № 7-З 

" аб дзяржаўных дапамогах сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей "(далей – Закон) 

дапамога на дзяцей, старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў (далей – 

дапамога) прызначаецца штогод пры ўмове, калі на дату звароту за ім, а 

таксама не менш за шэсць месяцаў у агульнай складанасці ў каляндарным 

годзе, папярэднім годзе звароту за такой дапамогай, працаздольны бацька 

(айчым) у поўнай сям'і альбо працаздольны бацька ў няпоўнай сям'і маюць 

занятасць, указаную ў пункце 2 артыкула 16 Закона, у тым ліку працуюць або 

ажыццяўляюць іншы від дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь, які прыносіць 

заробак (даход), з якога выплачваюцца абавязковыя страхавыя ўзносы ў 

бюджэт дзяржаўнага пазабюджэтнага фонду сацыяльнай абароны насельніцтва 

Рэспублікі Беларусь. 

Праца ў арганізацыі Расійскай Федэрацыі да такой занятасці не адносіцца. 

Такім чынам, пры дадзеных абставінах сям'я права на дапамогуне мае. 

 

 

Пытанне 2. У поўнай сям'і выхоўваецца дзіця-інвалід 10 гадоў 

(інваліднасць ўстаноўлена з мая 2021 года). Дапамога на дзяцей, старэйшых за 

3 гады з асобных катэгорый сем'яў па месцы працы маці не прызначалася, 

паколькі яе муж працаваў за мяжой. 25 сакавіка 2022 года шлюб скасаваны. З 

якой даты прызначаецца дапамога, калі маці звярнулася за ім 11 красавіка 2022 

года? 

Адказ. На падставе артыкула 22 Закона Рэспублікі Беларусь ад 29.12.2012 

№ 7-З «Аб дзяржаўных дапамогах сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей» (далей – 

Закон) дзяржаўныя дапамогі назначаюцца з дня ўзнікнення права на іх, калі 

зварот за прызначэннем дапамогі было не пазней шасці месяцаў з дня 

ўзнікнення такога права. 

Днём узнікнення права на дапамогу на дзяцей, старэйшых за 3 гады з 

асобных катэгорый сем'яў (далей – дапамога), акрамя іншых, з'яўляюцца 1 

студзеня года звароту па дапамогу і дзень скасавання шлюбу (падпункт 3.6 

пункта 3 артыкула 22 Закона). 

Пры вызначэнні права на дапамогу склад сям'і (поўная або няпоўная) 

вызначаецца на дзень узнікнення права на дапамогу (пункт 45 Палажэння аб 

парадку прызначэння і выплаты дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць 

дзяцей, зацверджаным пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 

28.06.2013 № 569). 

Паколькі на 1 студзеня 2022 года сям'я разглядаецца як поўная і права на 

дапамогу адсутнічае (не выкананы ўмовы занятасці бацькі (айчыма) у 

адпаведнасці з пунктам 2 артыкула 16 Закона), дапамога варта прызначаць з дня 

скасавання шлюбу (Умовы занятасці будуць прымяняцца да маці, якая 

выхоўвае дзіця ў няпоўнай сям'і). 

 


