
ПЕРАЛІК 

адміністрацыйных працэдур, якія выконвае 

ДУК "Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага" 

 

Назва адміністрацыйнай 

працэдуры 
Дакументы і (альбо) звесткі, якія 

падаюцца грамадзянам пры 

звароце 

Максімальны тэрмін 

разгляду звароту і выдачы 

даведкі альбо іншага 

дакумента 

Адказны выканаўца 

Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай 

кніжкі 

 5 дзён з дня звароту Ракус Н.А. 

тэл.71 89 56 
Выдача даведкі аб месцы працы і 

займаемай пасадзе 

 5 дзён з дня звароту Ракус Н.А. 

тэл.71 89 56 

Выдача даведкі аб перыядзе работы 

 5 дзён з дня звароту Ракус Н.А. 

тэл.71 89 56 
Выдача даведкі аб памеры 

заработнай платы (грашовага 

забеспячэння) 

 5 дзён з дня звароту Пятруша Г.В.  
тэл.71 89 55 

Выдача даведкі аб сярэднім 

заработку супрацоўніка 

адпаведнай прафесіі і кваліфікацыі 

 

15 дзён з дня звароту; у 

выпадку запыту звестак з 

іншых устаноў - 1 месяц. 

Пятруша Г.В.  

тэл.71 89 55 

Назначэнне дапамогі па догляду 

дзіцяці да 3-гадовага ўзросту 
заява, копія пасведчання аб 

нараджэнні дзіцяці, копія 

працоўнай кніжкі, даведка з 

папярэдняга месца атрымання 

дапамогі, даведка ўчастковага 

ўрача аб тым, што дзіця не 

аформлена ў дзіцячую 

дашкольную ўстанову 

10 дзён з дня падачы 

заявы 
Пятруша Г.В. 

тэл.71 89 55 

 



 

 
 

ДАВЕДКІ ВЫДАЮЦЦА БЯСПЛАТНА, 
ШТОДЗЕННА, НА ПРАЦЯГУ 

ПРАЦОЎНАГА ДНЯ 

Выдача даведкі аб перыядзе 

выплаты дапамогі на дзіця 
Пашпарт ці іншае пасведчанне 

асобы 

5 дзён з дня звароту Пятруша Г.В. 

тэл.71 89 55 
Выдача даведкі аб памеры 

выплаты дапамогі на дзіця 
Пашпарт ці іншае пасведчанне 

асобы 
5 дзён з дня звароту Пятруша Г.В. 

тэл.71 89 55 

Выдача даведкі аб выхадзе на 

працу да заканчэння адпачынку па 

догляду дзіцяці ва ўзросце да 3-х 

гадоў і спынення выплаты 

дапамогі 

 5 дзён з дня звароту Пятруша Г.В. 

тэл.71 89 55 

Выдача даведкі аб утрыманні 

аліментаў 

 5 дзён з дня звароту Пятруша Г.В. 

тэл.71 89 55 

Выдача даведкі аб памеры 

выплачаных аліментаў 

 5 дзён з дня звароту Пятруша Г.В. 

тэл.71 89 55 
Выдача даведкі аб знаходжанні ў 

адпачынку па догляду дзіцяці да 

дасягнення ім 3-гадовага ўзросту 

 5 дзён з дня звароту Ракус Н.А. 

тэл.71 89 56 

Выдача даведкі аб перыядзе, за які 
выплачана дапамога па 
цяжарнасці і родам 

Пашпарт ці іншае пасведчанне 

асобы 
3 дні з дня звароту Ракус Н.А. 

тэл.71 89 56 

Выдача даведкі аб даходах, 

вылічаных і ўтрыманых сумах 

падаходнага падатку з фізічных 

асоб 

Пашпарт ці іншае пасведчанне 

асобы 
1 працоўны дзень з дня 

звароту 
Пятруша Г.В. 

тэл.71 89 55 

 


