
 
ПЕРАЛІК 
адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца Бераставіцкім 
раённым аддзелам па надзвычайных сітуацыях па заявах грамадзян 
  

 

№  
п/п  

Наименование справки  Срок 
подготовки 

справки  

Ответственный за 
выдачу справки 

1 Аб пастаноўцы на ўлік (аднаўленні 

на ўліку) грамадзян, якія маюць 

патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых 

умоў 
 

1 месяц з дня 

падачы заявы 
 

пер.Савецкі, 1а,  

тэл. 2 12 79, 

Чэкмароў Максім 

Сяргеевіч, старшыня 

жыллёва-бытавой 

камісіі аддзела 
 

2 Аб зняцці грамадзян з уліку 

маючых патрэбу ў паляпшэнні 

жыллёвых умоў 
 

15 дзён з дня 

падачы заявы 
 

пер. Савецкі, 1а,  

тэл. 2 12 79, 

Чэкмароў Максім 

Сяргеевіч, старшыня 

жыллёва-бытавой 
камісіі аддзела 

3 Аб уключэнні ў склад арганiзацыi 

забудоўшчыкаў, якая фарміруецца 

з ліку грамадзян, якія стаяць на 

ўліку для паляпшэння жыллёвых 

умоў 
 

1 месяц з дня 

падачы заявы 
 

пер. Савецкі, 1а,  

тэл. 2 12 79, 

Чэкмароў Максім 

Сяргеевіч, старшыня 

жыллёва-бытавой 
камісіі аддзела 

4 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 
 

15 дзён з дня 

падачы заявы, а 

ў выпадку 

запыту 

дакументаў і 

(або) звестак ад 

іншых 

дзяржаўных 

органаў, іншых 

арганізацый - 1 

месяц 

пер. Савецкі, 1а, 

 тэл. 2 12 79, 

Чэкмароў Максім 

Сяргеевіч, старшыня 

жыллёва-бытавой 

камісіі аддзела 
 

 Выдача даведак:   

5 аб стане на ўліку для паляпшэння 

жыллёвых умоў 
 

у дзень звароту 
 

пер. Савецкі, 1а,  

тэл. 2 12 79, 

Чэкмароў Максім 

Сяргеевіч, старшыня 

жыллёва-бытавой 
камісіі аддзела 

6 Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай 

кніжкі 
 

5 дзён з дня 

падачы заявы 
 

пер. Савецкі, 1а, 

 тэл. 2 12 79, 

Грыцко Яўген Іанасавіч, 
намеснік начальніка 
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№  
п/п  

Наименование справки  Срок 
подготовки 

справки  

Ответственный за 
выдачу справки 

аддзела 
па ідэалагічнай рабоце 
і кадраваму 
забеспячэнню 

7 Выдача даведкі аб месцы працы, 

службы і займаемай пасады 
 

5 дзён з дня 

падачы заявы 
 

пер. Савецкі, 1а, 

 тэл. 2 12 79, 

Грыцко Яўген Іанасавіч, 
намеснік начальніка 
аддзела 
па ідэалагічнай рабоце 
і кадраваму 
забеспячэнню 

8 Выдача даведкі аб перыядзе 

работы, службы 
 

5 дзён з дня 

падачы заявы 
 

пер. Савецкі, 1а,  

тэл. 2 12 79, 

Грыцко Яўген Іанасавіч, 
намеснік начальніка 
аддзела 
па ідэалагічнай рабоце 
і кадраваму 
забеспячэнню 

9 Выдача даведкі аб выхадзе на 

працу, службу да заканчэння 

водпуску па догляду дзіцяці ва 

ўзросце да 3 гадоў і спыненні 

выплаты дапамогі 
 

5 дзён з дня 

падачы заявы 
 

пер. Савецкі, 1а,  

тэл. 2 12 79, 

Грыцко Яўген Іанасавіч, 
намеснік начальніка 
аддзела 
па ідэалагічнай рабоце 
і кадраваму 
забеспячэнню 

10 Выдача заключэння аб 

адпаведнасці якія прымаюцца ў 

эксплуатацыю аб'ектаў 

будаўніцтва патрабаванням 

тэхнічных нарматыўных прававых 

актаў сістэмы супрацьпажарнага 

нармавання і стандартызацыі 
 

15 дзён з дня 

падачы заявы 
 

пер. Савецкі, 1а,  

тэл. 2 10 42, 

Скапец Дзмітрый 

Мікалаевіч, першы 

намеснік начальніка 

аддзела 

 

 
Начальник  отдела                                                               А.С.Шляхотко 
 

 

 

 

01 Желудок 74 2 12 
12.03.2019 


