
Дзяржаўная падтрымка наймальнікам для стварэння працоўных месцаў 
  

Дзяржаўная падтрымка для стварэння працоўных месцаў аказваецца арганізацыям, 

якія з'яўляюцца рэзідэнтамі Рэспублікі Беларусь (акрамя бюджэтных арганізацый, банкаў, 

страхавых і небанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый) у выглядзе прадастаўлення 

бюджэтнай пазыкі са сродкаў дзяржаўнага пазабюджэтнага Фонду сацыяльнай абароны 

насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь. 

  

Парадак прадастаўлення бюджэтных пазык вызначаны Інструкцыяй пра парадак 

прадастаўлення з мясцовых бюджэтаў і звароту бюджэтнай пазыкі, бюджэтнай пазыкі, 

зацверджанай рашэннем Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў ад 23 чэрвеня 2006 г. № 

178. 

  

Пазыкі для стварэння працоўных месцаў падаюцца на падставе рашэння Гродзенскага 

абласнога выканаўчага камітэта на тэрмін да трох гадоў. 

  

Для падрыхтоўкі рашэння аб прадастаўленні пазыкі арганізацыяй уяўляюцца ў 

аблвыканкам наступныя дакументы: 

- тэхніка-эканамічнае (у тым ліку фінансавае) абгрунтаванне мэтазгоднасці 

прадастаўлення і магчымасці звароту пазыкі, падпісанае службовай асобай, 

 з указаннем мэт выкарыстання і тэрміна звароту пазыкі, тэрміна стварэння 

працоўных месцаў, асноўных паказчыкаў, дасягненне якіх чакаецца пасля атрымання пазыкі 

штогод у перыяд карыстання пазыкай (да асноўных паказчыкаў ставяцца тэмпы росту 

аб'ёмаў вытворчасці тавараў (прац, паслуг) і рэнтабельнасць рэалізаваных тавараў (прац, 

паслуг); 

- бухгалтарскі баланс за папярэдні, а таксама бягучы год на апошнюю справаздачную 

дату; 

- даведкі на апошнюю справаздачную дату: 

- падатковага органа аб стане разлікаў з бюджэтам па форме, зацверджанай 

Міністэрствам па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь; 

- органа Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай 

абароны Рэспублікі Беларусь аб стане разлікаў па плацяжах у Фонд па форме, зацверджанай 

Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь; 

- банкаў, у якіх у прэтэндэнта адкрыты рахункі, аб наяўнасці запазычанасці па 

атрыманых крэдытах, у тым ліку выдадзеным пад гарантыі Урада Рэспублікі Беларусь, 

мясцовых выканаўчых і распараджальных органаў; 

- выканкамаў (аблвыканкама і гаррайвыканкама) аб стане разлікаў па атрыманых з 

мясцовага бюджэту пазыках, пазыках (у тым ліку пралангіраваных), выкананых гарантыях 

мясцовых выканаўчых і распараджальных органаў; 

- аб стане разлікаў па атрыманых з рэспубліканскага бюджэту пазыках, пазыках (у 

тым ліку пралангіраваных), выкананым гарантыям Урада Рэспублікі Беларусь па форме, 

зацверджанай Міністэрствам фінансаў Рэспублікі Беларусь; 

- копія акту апошняй рэвізіі (праверкі) ведамаснай кантрольна-рэвізійнай службы, а ў 

выпадку яе адсутнасці аўдытарскае заключэнне; 

- копіі ўстаноўчых дакументаў. 

  

На падставе рашэння аблвыканкама камітэт па працы, занятасці і сацыяльнай абароне 

аблвыканкама складае з атрамальніка пазыкі дагавор ў адпаведнасці з умовамі, вызначанымі 

ў рашэнні аб прадастаўленні пазыкі. 
 


