Да ведама плацельшчыкаў і грамадзян, якія атрымліваюць
дзяржаўныя дапамогі сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей
У адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 29.12.2012 № 7 - З
"аб дзяржаўных дапамогах сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей", дзяржаўныя
дапамогі (у тым ліку дапамога па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў,
дапамога сем'ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання
дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і інш.) не прызначаюцца на дзяцей, якія
пражываюць і (або) навучаюцца ў дзённай форме атрымання адукацыі за
межамі Рэспублікі Беларусь.
Калі дзіця пераважна пражывае ў Рэспубліцы Беларусь (не менш 183
дзён у агульнай складанасці ў межах кожных 12 месяцаў з дня
прызначэння дапамогі), то пры выездзе яго за мяжу на тэрмін, які не
перавышае 2 месяцаў, дапамога выплачваецца за ўвесь перыяд выезду.
Пры выездзе такога дзіцяці за межы Рэспублікі Беларусь на тэрмін
больш за 2 месяцы запар (акрамя выезду на лячэнне) выплата дапамогі
спыняецца з першага чысла месяца, наступнага за месяцам выезду, калі
атрымальнік дапамогі паведаміў пра гэта не пазней за пяць дзён пасля
выезду, інакш выплата дапамогі спыняецца з дня выезду. Пры вяртанні
дзіцяці ў Рэспубліку Беларусь выплата дапамогі аднаўляецца з дня звароту
за яго аднаўленнем. Калі атрымальнік дапамогі не паведаміў звесткі аб
выездзе дзіцяці за межы Рэспублікі Беларусь на тэрмін больш за 2 месяцы,
у сувязі з чым выплата дапамогі не прыпынялася, вяртанню падлягае
залішне выплачаная сума дапамогі з дня выезду дзіцяці за мяжу да канца
месяца, у якім дзіця вярнулася ў Рэспубліку Беларусь.
На дзяцей, пераважна якія пражываюць за межамі Рэспублікі
Беларусь, дзяржаўныя дапамогі назначаюцца і выплачваюцца толькі ў
перыяд знаходжання дзяцей у Рэспубліцы Беларусь. Пры гэтым выплата
прызначанай дапамогі прыпыняецца з дня выезду дзіцяці за межы
Рэспублікі Беларусь і аднаўляецца пры ўездзе дзіцяці ў Рэспубліку
Беларусь з дня звароту за яго аднаўленнем.
Інфармацыю аб уездзе ў Рэспубліку Беларусь і выездзе за яе межы
дзяцей ва ўзросце да 3 гадоў (па дадзеных Дзяржпамежкамітэта)
плацельшчыкі вобласці могуць атрымаць у раённых аддзелах (сектарах)
Гродзенскага абласнога ўпраўлення Фонду сацыяльнай абароны
насельніцтва на падставе пісьмовых запытаў.

