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таксама грамадзянам у перыяд прафесійнай падрыхтоўкі, 

перападрыхтоўкі, павышэння кваліфікацыі і асваення зместу 

адукацыйнай праграмы навучальных курсаў 
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Палажэннем аб парадку і ўмовах аказання матэрыяльнай дапамогі 

беспрацоўнаму і членам яго сям'і, а таксама грамадзянам у перыяд 

прафесійнай падрыхтоўкі, перападрыхтоўкі, павышэння кваліфікацыі і 

асваення зместу адукацыйнай праграмы навучальных курсаў, 

зацверджаным пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 17 

лістапада 2006 г. № 1549 (далей – Палажэнне).  

1. Матэрыяльная дапамога беспрацоўным можа аказвацца пры 

выкананні адначасова наступных умоў: 

калі на дату падачы заявы сярэднямесячны сукупны даход на 

кожнага члена сям'і беспрацоўнага, вылічаны за тры апошнія месяцы, 

якія папярэднічаюць звароту за матэрыяльнай дапамогай (далей - 

сукупны даход), зацверджанага Міністэрствам працы і сацыяльнай 

абароны, за два апошнія квартала, за выключэннем выпадкаў, 

прадугледжаных становішчам; 

пры ўдзеле беспрацоўнага ў грамадскіх работах, якія аплочваюцца 

ў месяцы, папярэднім месяцу падачы заявы; 

калі беспрацоўны выконвае абавязкі, вызначаныя ў частцы першай 

артыкула 9-1 Закона Рэспублікі Беларусь ад 15 чэрвеня 2006 г. № 125-З 

«Аб занятасці насельніцтва рэспублік Беларусь» (далей – Закон), і ў яго 

адсутнічаюць парушэнні, названыя ў абзацах другім - пятым частцы 

другой і абзацах другім і трэцім часткі шостай артыкула 25 Закона, на 

працягу 12 месяцаў, якія папярэднічаюць дню падачы заявы, у бягучай 

рэгістрацыі.  

Асноўнай умовай аказання матэрыяльнай дапамогі з'яўляецца не 

перавышэнне сукупнага даходу на кожнага члена сям'і беспрацоўнага 

найбольшай велічыні бюджэту пражытачнага мінімуму ў сярэднім на 

душу насельніцтва. 

Пры вылічэнні сукупнага даходу ўлічваюцца наступныя віды 

даходаў беспрацоўнага і членаў іх сем'яў: 

заробак; 

даходы ад прадпрымальніцкай дзейнасці; 

узнагароджанне па грамадзянска-прававых дагаворах (уключаючы 

аплату па дагаворах падраду); 



аўтарскія ўзнагароджання, якія выплачваюцца ў адпаведнасці з 

заканадаўствам аб аўтарскім праве і сумежных правах; 

пенсія; 

страхавыя выплаты па абавязковаму страхаванню ад няшчасных 

выпадкаў на вытворчасці і прафесійных захворванняў: даплаты да 

сярэднямесячнага заробку застрахаванай, часова перакладзенага ў сувязі 

з пашкоджаннем здароўя ў выніку страхавога выпадку на больш лѐгкую, 

ніжэйаплатную працу да аднаўлення працаздольнасці або ўстанаўлення 

яе стойкай страты, штомесячныя страхавыя выплаты застрахаванай 

альбо асобам, якія маюць права на атрыманне такой выплаты ў выпадку 

смерці застрахаванай; 

аліменты, атрыманыя членам сям'і; 

дапаможнік па беспрацоўі; 

Стыпендыя, у тым ліку грамадзянам у перыяд прафесійнай 

падрыхтоўкі, перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі; 

дапаможнікі, прызначаныя ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі 

Беларусь ад 29 снежня 2012 г. "Аб дзяржаўных дапамогах сем'ям, якія 

выхоўваюць дзяцей", за выключэннем дапамогі жанчынам, якія сталі на 

ўлік у арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднѐвага тэрміну цяжарнасці, 

і дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці; 

даходы па акцыях і іншыя даходы ад удзелу ў кіраванні ўласнасцю 

арганізацыі (дывідэнды, працэнты, выплаты па долевым паям); 

даходы ад рэалізацыі і здачы ў арэнду (наѐм) нерухомай маѐмасці 

(зямельных участкаў, дамоў, кватэр, дач, будынкаў, гаражоў), 

транспартных і іншых механічных сродкаў, сродкаў перапрацоўкі і 

захоўвання прадуктаў. 

Звяртаем увагу, што сума раней выплачанай матэрыяльнай 

дапамогі не ўлічваецца ў сукупным даходзе. Таксама не ўлічваецца сума 

аказанай дзяржаўнай адраснай сацыяльнай дапамогі. 

Другой умовай аказання матэрыяльнай дапамогі беспрацоўным 

з'яўляецца ўдзел беспрацоўнага ў аплатных грамадскіх працах. 

Невыкананне беспрацоўным нормы ўдзелу ў аплатных грамадскіх 

работах па прычыне незабеспячэння аб'ѐмам аплатных грамадскіх работ 

з'яўляецца ўважлівай прычынай.  
Даведачна. У справе мэтазгодна адлюстраваць, што ў папярэднім 

месяцы беспрацоўнаму не было выдадзена накіраванне для ўдзелу ў 
аплатных грамадскіх працах на ўвазе адсутнасці аб'ѐмаў работ.  

Удзел у аплатных грамадскіх работах лічыцца магчымым пры 

ўмове транспартнай даступнасці да месца правядзення грамадскіх 

работ.  

Перавыкананне нормы ўдзелу ў грамадскіх работах у больш ранні 

перыяд, але няўдзел у грамадскіх работах у месяцы, які папярэднічаў 



месяцу звароту, пры забеспячэнні магчымасці ўдзелу, з'яўляецца 

падставай для адмовы ў матэрыяльнай дапамозе. 

Памер матэрыяльнай дапамогі, аказанай беспрацоўнаму на 

працягу кожнага 12-месячнага перыяду, вылічанага з дня рэгістрацыі ў 

якасці беспрацоўнага, не можа перавышаць 6 базавых велічынь, у 

бягучай рэгістрацыі. 

2. Матэрыяльная дапамога грамадзянам у перыяд навучання па 

накіраванні органаў па працы, занятасці і сацыяльнай абароне можа 

аказвацца пры выкананні адначасова наступных умоў: 

калі на дату падачы заявы сярэднямесячны сукупны даход на 

кожнага члена сям'і грамадзяніна ў перыяд навучання па кірунку 

органаў па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, вылічаны за тры 

апошнія месяцы, якія папярэднічаюць звароту за матэрыяльнай 

дапамогай (далей - сукупны даход), не перавышае найбольшай велічыні 

бюджэту пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва, 

зацверджанага Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны, за два 

апошнія кварталы, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных гэтым 

становішчам; 

грамадзянін у перыяд навучання па кірунку органаў па працы, 

занятасці і сацыяльнай абароне выконвае абавязкі, вызначаныя ў частцы 

другой артыкула 9-1 Закона, і ў яго адсутнічаюць парушэнні, названыя ў 

частцы трэцяй артыкула 23 Закона. 

Пры вылічэнні сукупнага даходу на кожнага члена сям'і 

грамадзяніна ў перыяд навучання па накіраванні органаў па працы, 

занятасці і сацыяльнай абароне улічваюцца віды даходаў, аналагічныя 

даходаў, якія ўлічваюцца пры вылічэнні сукупнага даходу пры аказанні 

матэрыяльнай дапамогі беспрацоўнаму. 

Грамадзяніну ў перыяд навучання па кірунку органаў па працы, 

занятасці і сацыяльнай абароне матэрыяльная дапамога аказваецца ў 

памеры адной базавай велічыні ў месяц.   

Грамадзянам ва ўзросце да 29 гадоў у перыяд навучання па 

кірунку органаў па працы, занятасці і сацыяльнай абароне не па месцы 

знаходжання органа па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, які 

накіраваў іх на навучанне, памер матэрыяльнай дапамогі не можа 

перавышаць двух базавых велічынь у месяц, а якія маюць сукупны 

даход, які перавышае найбольшую велічыню бюджэту пражытачнага 

мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва, зацверджанага 

Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны, за два апошнія кварталы, - 

адной базавай велічыні ў месяц. 

Грамадзянам з ліку інвалідаў у перыяд навучання па кірунку 

органаў па працы, занятасці і сацыяльнай абароне памер матэрыяльнай 

дапамогі не можа перавышаць трох базавых велічынь у месяц, а якія 



маюць сукупны даход, які перавышае найбольшую велічыню бюджэту 

пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва, 

зацверджанага Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны, за два 

апошнія кварталы, - двух базавых велічынь у месяц. 

Грамадзянін у перыяд навучання па кірунку органаў па працы, 

занятасці і сацыяльнай абароне мае права ў кожным каляндарным 

месяцы на працягу перыяду навучання звяртацца ва ўпраўленне па 

працы, занятасці і сацыяльнай абароне з заявай аб аказанні яму 

матэрыяльнай дапамогі. Апошнім днѐм, калі грамадзянін можа 

звярнуцца за матэрыяльнай дапамогай, з'яўляецца апошні дзень 

навучання.  

Улічваючы, што прыняцце рашэння аб прадастаўленні 

матэрыяльнай дапамогі грамадзянам у перыяд прафесійнай 

падрыхтоўкі, перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі з'яўляецца 

адміністрацыйнай працэдурай (2.32. Пераліку адміністрацыйных 

працэдур, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі 

арганізацыямі па заявах грамадзян, зацверджанага Указам Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200), то ўпраўленне па 

працы, занятасці і сацыяльнай абароне можа адмовіць у ажыццяўленні 

адміністрацыйнай працэдуры ў выпадку не адпаведнасці 

вышэйпаказаным умовам або калі ў бягучым месяцы грамадзянін ужо 

звяртаўся за матэрыяльнай дапамогай. 
Прыклад 1. Грамадзянін накіраваны на навучанне з 05.04.2019 па 

04.06.2019.  
Перыяды звароту за матэрыяльнай дапамогай: з 05.04.2019 па 

30.04.2019; з 01.05.2019 па 31.05.2019 і з 01.06.2019 па 04.06.2019. 
Грамадзянін можа звярнуцца з заявай аб аказанні яму 

матэрыяльнай дапамогі ў першыя дні навучання, г. зн. у любы дзень з 
05.04.2019. Далей у маі месяцы, чэрвені па 04.06.2019 ўключна. У 
кожным з названых перыядаў матэрыяльная дапамога аказваецца ў 
памеры адной (двух, трох) базавых велічынь.  

Пры праходжанні навучання на кароткатэрміновых навучальных 
курсах (2 тыдні навучання) грамадзянін можа звярнуцца за аказаннем 
матэрыяльнай дапамогі ў кожным каляндарным месяцы навучання.  

Прыклад 2. Грамадзянін накіраваны на навучанне з 08.04.2019 па 
19.04.2019. Перыяд звароту па матэрыяльную дапамогу: з 08.04.2019 
па 19.04.2019. 

Грамадзянін накіраваны на навучанне з 25.03.2019 па 05.04.2019. 
Перыяды звароту па матэрыяльную дапамогу: з 25.03.2019 па 
31.03.2019; з 01.04.2019 па 05.04.2019. У кожным перыядзе 
грамадзяніну можа быць аказана матэрыяльная дапамога.  

Грамадзянін у перыяд навучання пры нерэгулярным наведванні 

заняткаў губляе права на атрыманне матэрыяльнай дапамогі з моманту 

першага пропуску заняткаў па непаважлівай прычыне (да канца 

перыяду навучання).  



Пры прыняцці рашэння аб аказанні матэрыяльнай дапамогі 

ўпраўленне па працы, занятасці і сацыяльнай абароне павінна 

пераканацца ў адсутнасці парушэнняў, запытаўшы ў навучальнай 

установы адпаведную інфармацыю. 

Пры неабходнасці органамі па працы, занятасці і сацыяльнай 

абароне дадаткова запытваецца даведка аб месцы жыхарства і складзе 

сям'і беспрацоўнага, грамадзяніна ў перыяд навучання па кірунку 

органаў па працы, занятасці і сацыяльнай абароне. Дадзеная даведка 

неабходная толькі для пацверджання пражывання дзяцей пры 

раздзельным пражыванні бацькоў, расторгнувших шлюб.  

Да членаў сям'і беспрацоўнага, а таксама грамадзяніна ў перыяд 

навучання па накіраванні органаў па працы, занятасці і сацыяльнай 

абароне адносяцца муж, жонка, непаўналетнія дзеці. 
Даведачна. Калі беспрацоўны грамадзянін на дату звароту за 

матэрыяльнай дапамогай не жанаты (не замужам) і не мае дзяцей, то 
даведку аб складзе сям'і запытваць не трэба.  

Пры аказанні матэрыяльнай дапамогі непаўналетняму 
грамадзяніну бацькі ў склад сям'і не ўключаюцца і іх даходы не 
ўлічваюцца.  

Пры раздзельным пражыванні бацькоў, расторгнувших шлюб, 

дзеці ўлічваюцца па іх фактычнаму пражыванню ў сям'і маці або бацькі.  

Сумеснае пражыванне пацвярджаецца даведкай аб складзе сям'і або 

пагадненнем аб дзецях.  

Рашэнне аб аказанні беспрацоўнаму альбо грамадзяніну ў перыяд 

навучання па накіраванні органаў па працы, занятасці і сацыяльнай 

абароне матэрыяльнай дапамогі або аб адмове ў ѐй прымаецца органам 

па працы, занятасці і сацыяльнай абароне на працягу 5 рабочых дзѐн з 

дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад 

іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - у месячны тэрмін з 

дня паступлення заявы. Аб прынятым рашэнні беспрацоўны, а таксама 

грамадзянін у перыяд навучання па накіраванні органаў па працы, 

занятасці і сацыяльнай абароне паведамляецца ў 3-дзѐнны тэрмін. У 

выпадку адмовы ў прадастаўленні матэрыяльнай дапамогі грамадзяніну 

паказваецца прычына адмовы. 


