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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

21 чэрвеня 2011 г. № 806

5/34007
(23.06.2011)

Аб зацвярджэнні Палажэння аб парадку правядзення конкурсу
пры замяшчэнні пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарскавыкладчыцкага складу ва ўстановах вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь
5/34007

У адпаведнасці з пунктам 4 артыкула 203 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі Савет
Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Зацвердзіць прыкладзенае Палажэнне аб парадку правядзення конкурсу пры замяшчэнні пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу ва ўстановах вышэйшай адукацыі Рэспублiкi Беларусь.
2. Рэспубліканскім органам дзяржаўнага кіравання ў двухмесячны тэрмін прывесці свае
нарматыўныя прававыя акты ў адпаведнасць з дадзенай пастановай.
3. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу з 1 верасня 2011 г., за выключэннем пункта 2, які
ўступае ў сілу пасля яе афіцыйнага апублікавання.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

М.Мясніковіч
ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова
Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
21.06.2011 № 806

ПАЛАЖЭННЕ
аб парадку правядзення конкурсу пры замяшчэнні пасад
педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага
складу ва ўстановах вышэйшай адукацыі Рэспублiкi Беларусь

1. Дадзеным Палажэннем, распрацаваным у адпаведнасці з пунктам 4 артыкула 203 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, рэгулюецца парадак правядзення конкурсу пры замяшчэнні пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу (далей – конкурс) ва ўстановах вышэйшай адукацыі Рэспублiкi Беларусь (далей – установы адукацыі) незалежна ад ведамаснай падпарадкаванасцi i формы ўласнасцi.
2. Парадак правядзення конкурсу ва ўстановах адукацыі, якія ажыццяўляюць падрыхтоўку кад раў па спе цы яль нас цях (накірун ках спе цы яль нас цей, спе цы яліза цы ях) для
Узброеных Сіл Рэспублiкi Беларусь, органаў унутраных спраў, органаў дзяржаўнай бяспекі,
органаў пагранічнай службы, органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях, устанаўліваецца заканадаўствам аб праходжанні адпаведнай службы.
3. Мэтай конкурсу з’яўляецца адбор на пасады педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу асоб, якiя маюць глыбокiя прафесiйныя веды, навуковыя
дасягненнi ў адпаведнай галiне навукi, забяспечваюць падрыхтоўку высокаквалiфiкаваных
спецыялiстаў, развіццё іх інтэлектуальных і творчых здольнасцей.
4. Да пасад педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу ўстановы адукацыі, якія замяшчаюцца па конкурсу, адносяцца: асiстэнт, выкладчык, старшы выкладчык, дацэнт, прафесар, загадчык кафедры (далей, калі не ўказана іншае, – педагагічныя
работнікі).
5. Пасады педагагічных работнікаў замяшчаюцца па конкурсу на тэрмiн да пяці гадоў.
6. Конкурс аб’яўляецца кіраўніком установы адукацыі праз сродкі масавай інфармацыі
не менш чым за два месяцы да заканчэння тэрмiну выбрання асобы, якая займае пэўную пасаду.
Пры наяўнасці вакантнай пасады конкурс аб’яўляецца кіраўніком установы адукацыі на
працягу навучальнага года па меры яе паяўлення.
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7. У конкурсе могуць прымаць удзел асобы, якiя займаюць пэўную пасаду ва ўстанове
адукацыі, у якой праводзіцца конкурс, а таксама iншыя кандыдаты. Асоба, якая выбрана па
конкурсу, прымаецца на адпаведную пасаду шляхам заключэння кантракта. Тэрмiн, на якi
заключаецца кантракт, вызначае наймальнiк. У выпадку, калi кантракт заключаны на
тэрмiн менш чым пяць гадоў, наймальнiк мае права прадоўжыць яго ў межах тэрмiну выбрання па конкурсу або зноў аб’явiць конкурс. Асоба, якая выбрана па конкурсу, мае права
адмовiцца ад заключэння кантракта, у вынiку чаго выбранне на пасаду можа аказацца
нерэалiзаваным.
8. Конкурс не аб’яўляецца на пасады, якiя заняты цяжарнымi жанчынамi i жанчынамi,
што маюць дзяцей ва ўзросце да пяці гадоў.
9. Асобы, якiя асвоілі адукацыйную праграму аспiрантуры (ад’юнктуры), што забяспечвае атрыманне навуковай кваліфікацыі «Даследчык», адукацыйныя праграмы вышэйшай
адукацыі ІІ ступені, а таксама асобы, якія асвоілі адукацыйную праграму вышэйшай адукацыі І ступені і маюць стаж работы на пасадзе выкладчыка-стажора адзін год, могуць замяшчаць пасады асiстэнта, выкладчыка без конкурсу два гады.
Асобы, якія асвоілі адукацыйную праграму дактарантуры, могуць замяшчаць пасады педагагічных работнікаў без конкурсу адзін год.
10. Пасля заканчэння тэрмiну, устаноўленага ў пункце 9 дадзенага Палажэння, пасады
педагагічных работнікаў замяшчаюцца па конкурсу ва ўстаноўленым парадку.
11. Конкурс пры замяшчэнні пасад педагагічных работнікаў на ўмовах няпоўнага працоўнага часу аб’яўляецца па вырашэнню кіраўніка ўстановы адукацыі.
12. Выбранню па конкурсу асоб, якiя раней не працавалi на пасадах штатных педагагічных работнікаў, павiнна папярэднiчаць iх педагагічная дзейнасць на працягу аднаго года ва ўстанове адукацыі на ўмовах сумяшчальнiцтва.
13. Кіраўніку ўстановы адукацыі дазваляецца ў неабходных выпадках прымаць работніка па тэрмiноваму працоўнаму дагавору на гадавы тэрмiн да выбрання яго на пасаду,
якую ён займае, па конкурсу.
14. У конкурсе пры замяшчэнні пасад асiстэнта, выкладчыка, старшага выкладчыка могуць прымаць удзел асобы, якiя маюць, як правiла, вучоную ступень кандыдата навук, стаж
педагагічнай дзейнасці ў адпаведнасці з кваліфікацыйнымі патрабаваннямі.
Пасады асiстэнта, выкладчыка, старшага выкладчыка могуць замяшчацца па конкурсу
таксама асобамi без вучонай ступені, якія маюць вопыт педагагічнай дзейнасці, навукова-даследчай i вытворчай работы.
15. У конкурсе пры замяшчэнні пасады прафесара цi загадчыка кафедры прымаюць
удзел асобы, якiя маюць, як правiла, вучоную ступень доктара навук або вучонае званне прафесара, стаж педагагічнай дзейнасці ў адпаведнасці з кваліфікацыйнымі патрабаваннямі.
16. У конкурсе пры замяшчэнні пасады дацэнта могуць прымаць удзел асобы, якiя маюць, як правiла, вучоныя ступені доктара, кандыдата навук або вучоныя званні прафесара,
дацэнта, стаж педагагічнай дзейнасці ў адпаведнасці з кваліфікацыйнымі патрабаваннямі.
17. Пасады дацэнта, прафесара, загадчыка кафедры могуць замяшчацца таксама высокапрафесійнымі спецыялiстамi ў адпаведных галiнах эканомікі і сацыяльнай сферы, якiя
не маюць вучоных званняў i ступеней, але валодаюць вялiкiм вопытам практычнай работы
па профілю дзейнасці кафедры.
18. Тэрмiн падачы прэтэндэнтамі заяў на конкурс – адзiн месяц з дня апублiкавання
аб’явы.
Асоба, якая жадае прыняць удзел у конкурсе, падае заяву на iмя кіраўніка ўстановы адукацыі.
Да заявы на ўдзел у конкурсе дадаюцца наступныя дакументы:
асабовы лiсток па ўлiку кадраў;
аўтабiяграфiя;
копii дакументаў аб адукацыi, вучонай ступенi, вучоным званнi;
характарыстыка з апошняга месца працы;
спiс навуковых прац, вынаходнiцтваў, патэнтаў.
Асоба, што працуе ва ўстанове адукацыі, у якой праводзіцца конкурс, падае толькi заяву,
спiсы навуковых прац, вынаходнiцтваў, патэнтаў.
Асобе, якая жадае прыняць удзел у конкурсе ў iншай установе адукацыі, выдаецца характарыстыка па месцу працы не пазней як за дзесяць дзён з дня звароту.
19. У выпадку адсутнасцi заяў конкурс лiчыцца няздзейсненым.
20. Дакументы, якiя паступiлi на конкурс, спачатку разглядаюцца на пасяджэннi адпаведнай кафедры.
Па вынiках разгляду дакументаў па кожнаму кандыдату, якi ўдзельнiчае ў конкурсе, кафедра прымае адкрытым (тайным) галасаваннем заключэнне з адпаведнай рэкамендацыяй
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простай большасцю галасоў штатных выкладчыкаў (у тым лiку сумяшчальнiкаў) i навуковых супрацоўнiкаў кафедры. Пасяджэнне кафедры лiчыцца паўнамоцным, калi на ім прысутнічала не менш за дзве трэція штатных выкладчыкаў (у тым лiку сумяшчальнiкаў) i навуковых супрацоўнiкаў кафедры.
21. Пасяджэнне кафедры, на якім абмяркоўваецца кандыдатура на замяшчэнне пасады
загадчыка кафедры, праводзiць дэкан факультэта або ўпаўнаважаны прарэктар установы
адукацыі.
Дэкан факультэта ці ўпаўнаважаны прарэктар установы адукацыі, якi не ўваходзіць у
прафесарска-выкладчыцкі склад дадзенай кафедры, пры прыняццi кафедрай заключэння па
кандыдатуры на замяшчэнне пасады загадчыка кафедры ў галасаваннi не ўдзельнiчае.
22. Заключэнне кафедры ў дзесяцiдзённы тэрмiн афармляецца пратаколам і накiроўваецца для далейшага разгляду ў савет установы адукацыі (факультэта).
23. Выбары па конкурсу на пасады педагагічных работнікаў праходзяць на саветах устаноў адукацыі (факультэтаў) шляхам тайнага галасавання.
Выбары па конкурсу на пасады асiстэнта, выкладчыка, старшага выкладчыка, дацэнта
праходзяць на савеце факультэта, а на пасады прафесара, загадчыка кафедры – выключна на
савеце ўстановы адукацыі.
24. Па кожнай кандыдатуры на савеце ўстановы адукацыі (факультэта) перад правядзеннем тайнага галасавання абвяшчаюцца заключэнне кафедры з адпаведнай рэкамендацыяй,
вынiкi павышэння квалiфiкацыi, спiс навуковых прац, вынаходнiцтваў, патэнтаў за перыяд, якi папярэднiчаў конкурсу.
25. Пры правядзеннi працэдуры галасавання прозвiшчы ўсiх кандыдатаў на замяшчэнне пасад уключаюцца ў бюлетэнь для тайнага галасавання па выбранню на пасаду згодна з дадаткам.
26. Перад галасаваннем з членаў савета ўстановы адукацыі (факультэта) выбiраецца
падлiковая камiсiя ў колькасцi не менш за тры чалавекi (у складзе старшыні і членаў
камісіі), якая праводзiць тайнае галасаванне, падлiк галасоў i афармленне пратаколаў
падлiковай камiсіі.
27. Рашэнне савета ўстановы адукацыі (факультэта) лiчыцца правамоцным, калi за яго
прагаласавала больш за палавіну ўдзельнiкаў галасавання i пры наяўнасцi на пасяджэннi
дзвюх трэціх членаў савета ўстановы адукацыі (факультэта).
Калi пры правядзеннi конкурсу, у якiм прымалi ўдзел два ці больш кандыдатаў, нi адзiн з
iх не набраў неабходнай колькасцi галасоў, праводзiцца паўторнае галасаванне на гэтым жа
пасяджэннi савета ўстановы адукацыі (факультэта).
28. Пратаколы падлiковай камiсii з вынiкамi тайнага галасавання абвяшчаюцца на
пасяджэннi савета ўстановы адукацыі (факультэта) старшынёй камiсii i зацвярджаюцца гэтым саветам.
29. Пры нязгодзе з рашэннем савета факультэта па вынiках правядзення конкурсу кандыдаты на замяшчэнне пасад асiстэнта, выкладчыка, старшага выкладчыка, дацэнта факультэта маюць права звярнуцца ў савет установы адукацыі.
30. Рашэнне савета ўстановы адукацыі, якое прымаецца тайным галасаваннем, з’яўляецца канчатковым.
31. Асобы, якiя ўдзельнiчаюць у конкурсе, маюць права прысутнічаць на пасяджэннi савета ўстановы адукацыі (факультэта).
32. Пры аб’яднаннi або раздзяленнi кафедр правядзенне датэрмiновага конкурсу не дазваляецца.
Пры аб’яднаннi кафедр рашэнне аб замяшчэннi пасады загадчыка зноў створанай кафедры прымае савет установы адукацыі (факультэта) шляхам тайнага галасавання без аб’яўлення конкурсу.
Пры раздзяленнi кафедры яе загадчык назначаецца на пасаду загадчыка адной са створаных кафедр загадам кіраўніка ўстановы адукацыі. Пасада загадчыка другой кафедры замяшчаецца па конкурсу ва ўстаноўленым парадку.
33. Кіраўніку ўстановы адукацыі дазваляецца ўскладаць выкананне абавязкаў загадчыка кафедры да правядзення конкурсу на аднаго з членаў кафедры, але на тэрмін не больш як
адзін год.
34. Асобы, якiя не выбраны па конкурсу на пасаду, якую займалi раней, а таксама тыя,
хто не падаў заявы на ўдзел у конкурсе, вызваляюцца ад пасады ў сувязi з заканчэннем
тэрмiну выбрання ў парадку, якi вызначаны працоўным заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.
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Дадатак
да Палажэння аб парадку правядзення
конкурсу пры замяшчэнні пасад
педагагічных работнікаў з ліку
прафесарска-выкладчыцкага складу
ва ўстановах вышэйшай адукацыі
Рэспублiкi Беларусь

БЮЛЕТЭНЬ

для тайнага галасавання па выбранню на пасаду

___________________________________________________________________________
(назва пасады)

___________________________________________________________________________
савет _______________________________________________________________________
(назва ўстановы вышэйшай адукацыі або факультэта гэтай установы)

да пасяджэння савета _________________________________________________________
(дата i нумар пратакола)

1. _________________________________________________________________________
(прозвiшча, уласнае iмя, iмя па бацьку кандыдата на пасаду)

2. _________________________________________________________________________
У бюлетэнi патрэбна закрэслiць цi пакiнуць прозвiшча кандыдата.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

21 июня 2011 г. № 808

5/34008
(23.06.2011)

О некоторых вопросах открытого акционерного общества «Любанский комбинат строительных материалов»
5/34008

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 г.
№ 182 «О совершенствовании правового регулирования порядка оказания государственной
поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям» Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить государственную поддержку, оказанную открытому акционерному обществу
«Любанский комбинат строительных материалов» в соответствии с пунктом 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 января 2010 г. № 20 «О деятельности отдельных организаций, подчиненных Министерству архитектуры и строительства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 15, 5/31046).
2. Открытому акционерному обществу «Любанский комбинат строительных материалов» в первом полугодии 2011 года возвратить в республиканский бюджет единовременным
платежом средства в сумме 73 730 300 рублей.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство архитектуры и строительства.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

21 июня 2011 г. № 809

5/34009
(23.06.2011)

О проведении переговоров по проектам кредитных соглашений и
их подписании
5/34009

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 252
«Об утверждении Положения о внешних государственных займах (кредитах)», а также в целях реализации Рамочного соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики об активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества от 24 марта 2010 года и Рамочного соглашения о финансировании
первоочередных проектов между Экспортно-импортным банком Китая и Правительством
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ок тяб ря 2010 го да Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить в качестве основы для проведения переговоров прилагаемые проекты:
Кредитного соглашения о предоставлении покупательского кредита между Экспортноимпортным банком Китая, банком ICВC и Правительством Республики Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь для реализации инвестиционного проекта
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«Строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы» на базе открытого
акционерного общества «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»*;
Кредитного соглашения о предоставлении покупательского кредита между Экспортноимпортным банком Китая и Правительством Республики Беларусь в лице Министерства
финансов Республики Беларусь для реализации инвестиционного проекта «Реконструкция
автомобильной дороги М-5/Е271 Минск–Гомель на участке Жлобин–Гомель»*.
2. Уполномочить Министра финансов Харковца Андрея Михайловича на проведение переговоров по проектам кредитных соглашений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, разрешив при необходимости вносить в них изменения и дополнения, не имеющие
принципиального характера, и их подписание при достижении договоренностей в пределах
одобренных проектов.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

21 июня 2011 г. № 810

5/34010
(23.06.2011)

Об описании и порядке применения знака соответствия техническому регламенту
5/34010

В соответствии с частью шестой статьи 11 Закона Республики Беларусь от 5 января 2004 года
«Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить, что описание и порядок применения знака соответствия техническому регламенту утверждаются Государственным комитетом по стандартизации.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

21 июня 2011 г. № 811

5/34011
(23.06.2011)

О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 мая 1999 г. № 681
5/34011

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 мая 1999 г.
№ 681 «О дополнительных мерах по радиационному контролю экспортной продукции» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 40, 5/795; 2002 г.,
№ 79, 5/10747) следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что экспорт в страны – участницы Европейского союза товаров согласно
приложению осуществляется:
с 1 июля 1999 г. по 31 августа 2011 г. только при наличии паспорта радиационной безопасности, подтверждающего соответствие содержания в них радионуклидов нормативам, действующим в этих странах;
с 1 сентября 2011 г. только при наличии экспортного сертификата на сельскохозяйственную продукцию.»;
1.2. в пункте 3:
после слов «с 1 июля 1999 г.» дополнить словами «по 31 августа 2011 г.»;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Государственному таможенному комитету с 1 сентября 2011 г. обеспечить контроль за наличием экспортного сертификата на сельскохозяйственную продукцию при помещении товаров, указанных в приложении к настоящему постановлению, экспортируемых из Республики
Беларусь в страны – участницы Европейского союза, под таможенную процедуру экспорта.»;
1.3. приложение к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Государственному комитету по стандартизации, Министерству по чрезвычайным ситуациям по согласованию с Государственным таможенным комитетом до 1 августа 2011 г.
разработать и утвердить Инструкцию по оформлению и выдаче экспортного сертификата на
сельскохозяйственную продукцию (для дикорастущих грибов и ягод).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 14 июля 2011 г.
Премьер-министр Республики Беларусь
*

М.Мясникович

Не рассылается.
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Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
11.05.1999 № 681
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
21.06.2011 № 811)

ПЕРЕЧЕНЬ

товаров, экспорт которых в страны – участницы Европейского
союза осуществляется только при наличии паспорта
радиационной безопасности или экспортного сертификата
Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза

0709 51 000 0,
из 0709 59,
0711 51 000 0,
из 0711 59 000 0
0710 80 610 0,
0710 80 690 0
0712 31 000 0,
0712 33 000 0,
из 0712 39 000 0
0712 32 000 0
810 40
810 90 500 0,
0811 90 700 0,
из 0811 90 950 0
Из 0813 40 950 0
2003 10

Наименование товаров

грибы

грибы мороженые
грибы сушеные
древесные уши, или аурикулярии
клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium
плоды растений рода Vaccinium мороженые
плоды растений рода Vaccinium сушеные
грибы консервированные
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

21 июня 2011 г. № 813

5/34015
(23.06.2011)

О признании утратившим силу постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 2 февраля 2006 г. № 134
5/34015

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 20 мая 2011 г. № 205 «О проведении переговоров по проекту международного договора и его подписании» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от
2 февраля 2006 г. № 134 «Аб правядзеннi перагавораў па праекту Пагаднення памiж Урадам
Рэспублiкi Беларусь i Урадам Рэспублiкi Польшча аб суднаходстве па ўнутраных водных
шляхах i падпiсаннi гэтага Пагаднення» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 23, 5/17212).
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

22 июня 2011 г. № 819

5/34018
(23.06.2011)

О выдаче гарантии Правительства Республики Беларусь (Поправка № 3 к Рамочной гарантии Правительства Республики Беларусь
от 4 августа 2004 г. № 39/205-1140) Медиобанка – Банка ди Кредито Финанциарио С.п.А. (Италия)
5/34018

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 252
«Об утверждении Положения о внешних государственных займах (кредитах)» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Выдать гарантию Правительства Республики Беларусь (Поправка № 3 к Рамочной гарантии Правительства Республики Беларусь от 4 августа 2004 г. № 39/205-1140) Медиобанка –
Банка ди Кредито Финанциарио С.п.А. (Италия) (прилагается)* в связи с продлением периода действия Рамочного кредитного соглашения от 26 мая 2004 г. до 26 мая 2015 г.
Премьер-министр Республики Беларусь
*

М.Мясникович

Не рассылается.
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

22 июня 2011 г. № 826

5/34020
(23.06.2011)

О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 968
5/34020

На основании статьи 11 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О Совете Министров Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 3 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля
2006 г. № 968 «Вопросы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 129,
5/22712), дополнить подпунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. создание условий для развития организаций всех форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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