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Дадатак № 1

ПРАПАНОВЫ МГА “ЗБС “БАЦЬКАЎШЧЫНА” 

ЗМЕНЫ І ДАПАЎНЕННІ Ў ЗАКАНАДАЎСТВА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, 

ДАТЫЧНАЕ БЕЛАРУСАЎ ЗАМЕЖЖА

На падставе абзаца 3 артыкула 41, абзаца 1 артыкула 44, абзаца 2 артыкула 57 Закона Рэспублікі Беларусь ад 10 студзеня 2000 г. № 361-З “Аб
нарматыўных прававых актах Рэспублікі Беларусь”, прапануем наступныя  змены і дапаўненні:

Катэгорыя патрэб Закон Рэспублікі Беларусь ад 16 чэрвеня 2014 г. № 
162-З "Аб беларусах замежжа"
ІСНУЮЧАЯ (СТАРАЯ) РЭДАКЦЫЯ

Закон Рэспублікі Беларусь ад 16 чэрвеня 2014 г. 
№ 162-З "Аб беларусах замежжа"
ПРАПАНУЕМАЯ (НОВАЯ) РЭДАКЦЫЯ

Артыкул 17. Мэты і напрамкі дзяржаўнай палітыкі ў 
галіне адносін з беларусамі замежжа. 
Дзяржаўная палітыка ў галіне адносін з беларусамі 
замежжа накіравана на: 

Абзац 1: садзейнічанне захаванню нацыянальна-
культурнай ідэнтычнасці беларусаў замежжа; 

Абзац 2: аказанне садзейнічання беларусам замежжа ў
рэалізацыі імі нацыянальных, культурных і іншых 
правоў з улікам агульнапрызнаных прынцыпаў і норм 
міжнароднага права, заканадаўства дзяржаў 
грамадзянскай прыналежнасці і пастаяннага месца 
жыхарства беларусаў замежжа; 

Абзац 1 выкласці ў наступнай рэдакцыі: 
садзейнічанне захаванню і развіццю нацыянальна-
культурнай ідэнтычнасці беларусаў замежжа; 

Абзац 2 выкласці ў наступнай рэдакцыі: аказанне 
садзейнічання беларусам замежжа ў рэалізацыі імі 
грамадзянскіх, палітычных, нацыянальных, 
эканамічных, працоўных, культурных і іншых 
правоў з улікам агульнапрызнаных прынцыпаў і 
норм міжнароднага права, заканадаўства дзяржаў 
грамадзянскай прыналежнасці і пастаяннага месца
жыхарства беларусаў замежжа;



2

Абзац 3: выпрацоўку дзейсных механізмаў падтрымкі 
беларусаў замежжа для задавальнення культурных, 
інфармацыйных, моўных і іншых патрэб беларусаў 
замежжа; 

Абзац 4: умацаванне сувязей паміж беларусамі 
замежжа і Рэспублікай Беларусь; 

Абзац 5: выкарыстанне патэнцыялу беларусаў 
замежжа для развіцця беларускай дзяржавы, у тым 
ліку для наладжвання рознабаковага супрацоўніцтва 
Рэспублікі Беларусь з замежнымі краінамі; 

Абзац 6: садзейнічанне стварэнню ў Рэспубліцы 
Беларусь грамадскіх аб’яднанняў па сувязях з 
беларусамі замежжа; 

Абзац 7: стварэнне спрыяльных умоў для беларусаў 
замежжа, якія прынялі рашэнне пераехаць у 
Рэспубліку Беларусь на часовае ці пастаяннае месца 
жыхарства. 

Абзац 3 выкласці ў наступнай рэдакцыі: 
выпрацоўку дзейсных механізмаў падтрымкі 
беларусаў замежжа для задавальнення іх 
культурных, інфармацыйных, моўных і іншых 
патрэб; 

Абзац 6 выкласці ў наступнай рэдакцыі: 
садзейнічанне грамадскім аб’яднанням і 
дзяржаўным установам Рэспублікі Беларусь у 
пашырэнні супрацоўніцтва з беларусамі замежжа;

Абзац 7 выкласці ў наступнай рэдакцыі: стварэнне 
спрыяльных умоў для беларусаў замежжа пры 
наведванні імі Рэспублікі Беларусь, а менавіта 
бязвізавага рэжыму, спрошчанай працэдуры 
рэгістрацыі і інш.).

Увесці абзац 8: стварэнне спрыяльных умоў для 
прафесіяналаў і спецыялістаў з беларусаў 
замежжа ва ўсталяванні прафесійных кантактаў і
супрацоўніцтве са спецыялістамі з Рэспублікі 
Беларусь, а таксама аказанне садзейнічання 
намерам такіх асобаў пераехаць у Рэспубліку 
Беларусь на часовае ці пастаяннае месца 
жыхарства. 
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Увесці абзац 9: стварэнне спрыяльных умоў для 
беларусаў замежжа у рэалізацыі інвестыцый і 
перадачы інавацый у культуру, адукацыю і 
эканоміку Рэспублікі Беларусь. 

Увесці абзац 10: вывучэнне і папулярызацыя 
культурна-гістарычнай спадчыны і дасягненняў 
беларусаў замежжа ў Рэспубліцы Беларусь. 

Увесці абзац 11: стварэнне спрыяльных умоў для 
пашырэння ўдзелу беларусаў замежжа ў 
культурным і эканамічным развіцці Беларусі. 

Артыкул 18. Падтрымка беларусаў замежжа
Ажыццяўленне дзяржаўнай палітыкі ў галіне адносін
з беларусамі замежжа павінна
садзейнічаць:

абзац 1: «стварэнню ўмоў для вывучэння беларусамі 
замежжа беларускай мовы, нацыянальнай
гісторыі і культуры";

Абзац 2: «адкрыццю і дзейнасці культурных цэнтраў 
Рэспублікі Беларусь у краінах
пражывання беларусаў замежжа";

Распрацоўка навучальных 
праграм па беларускай мове і 
гісторыі Беларусі, якія маглі б 
быць выкарыстаныя ў 
навучальным працэсе ў школах і 
ВНУ тых дзяржаў, дзе 
пражываюць прадстаўнікі 
беларускай дыяспары;

Абзац 3: «дзейнасці існуючых і стварэнню новых 
арганізацый культуры, навуковых
арганізацый, а таксама арганізацый, якія 
ажыццяўляюць адукацыйную дзейнасць для
беларусаў замежжа ў Рэспубліцы Беларусь і за 
межамі, у тым ліку забеспячэнню іх
вучэбнымі праграмамі, падручнікамі, вучэбнымі і 
вучэбна-метадычнымі дапаможнікамі
для выкладання беларускай мовы, нацыянальнай 

Абзац 3 выкласці ў наступнай рэдакцыі: дзейнасці 
існуючых і стварэнню новых арганізацый і ўстаноў 
культуры, навукі і адукацыі, якія ажыццяўляюць 
сваю дзейнасць для беларусаў замежжа як у 
Рэспубліцы Беларусь, так і па-за яе межамі, у тым 
ліку іх навукова-даследчай дзейнасці; забеспячэнню 
іх вучэбнымі праграмамі, падручнікамі, вучэбнымі і 
вучэбна-метадычнымі дапаможнікамі для 
выкладання беларускай мовы, нацыянальнай 
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гісторыі і культуры за межамі Рэспублікі
Беларусь»;

гісторыі і культуры за межамі Рэспублікі Беларусь; 

праводзіць на рэгулярнай аснове 
міжнародныя канферэнцыі і 
форумы, у тым ліку галіновыя з 
прыцягненнем спецыялістаў з 
дыяспары з мэтай абмену 
вопытам, прафесійнага росту 
мясцовых (з Рэспублікі 
Беларусь) спецыялістаў, 
стварэння прафесійных 
міжнародных сетак;

Абзац 4: «культурнаму і адукацыйнаму абмену паміж
Рэспублікай Беларусь і грамадскімі
аб’яднаннямі (арганізацыямі) беларусаў замежжа";

Абзац 4 выкласці ў наступнай рэдакцыі: 
культурнаму, навуковаму, адукацыйнаму і 
прафесійнаму абмену паміж Рэспублікай Беларусь і 
беларусамі замежжа;

Арганізацыя падтрымкі 
беларускіх пісьменнікаў, 
мастакоў, архітэктараў, майстроў
дэкаратыўна-прыкладнога 
мастацтва і іншых культурных 
дзеячаў дыяспары.
Правядзенне штогадовых (як на 
тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, 
так, і па-за яе межамі) 
міжнародных фестываляў 
беларускай мовы, культуры, 
нацыянальных традыцый.

Абзац 5: «выданню работ замежных і айчынных 
аўтараў па гісторыі і культуры Беларусі і
беларусаў замежжа";

Абзац 5 выкласці ў наступнай рэдакцыі: выданню 
работ беларусаў замежжа ў галіне культуры, 
эканомікі і адукацыі, а таксама айчынных аўтараў 
па гісторыі, культуры беларусаў замежжа, 
правядзенню супольных выстаў, форумаў, 
фестываляў ды іншых мерапрыемстваў;

Рэалізацыя на сістэмнай аснове 
спецыяльных праграм для 
моладзі з Беларусі і з дыяспары 
(у тым ліку летнія школы, 
конкурсы, фестывалі);

Абзац 6: «правядзенню культурных і навуковых 
мерапрыемстваў беларусаў замежжа як у
Рэспубліцы Беларусь, так і ў краінах пражывання 
беларусаў замежжа»;

Абзац 6 выкласці ў наступнай рэдакцыі: 
правядзенню мерапрыемстваў у сферы культуры, 
эканомікі, адукацыі, навукі з удзелам  беларусаў 
замежжа як у Рэспубліцы Беларусь, так і ў краінах 
пражывання беларусаў замежжа, у тым ліку 
рэалізацыі на сістэмнай аснове спецыяльных 
супольных праграм для беларускай моладзі з 
замежжа (летнія школы, конкурсы, фестывалі);
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Абзац 7: «рэалізацыі права на адукацыю ў 
Рэспубліцы Беларусь у адпаведнасці з
заканадаўствам Рэспублікі Беларусь»;

Абзац 8: «атрыманню, распаўсюджванню інфармацыі
і карыстанню ёй на беларускай мове,
доступу да сродкаў масавай інфармацыі, 
зарэгістраваных у Рэспубліцы Беларусь";

Абзац 9: «аказанню ў адпаведнасці з заканадаўствам 
Рэспублікі Беларусь гуманітарнай
дапамогі беларусам замежжа, якія апынуліся ў 
надзвычайных сітуацыях;

Абзац 10: «рэалізацыі іншых мер у адпаведнасці з 
заканадаўствам Рэспублікі Беларусь”.

Дадаць Абзац 11: папулярызацыі беларусаў 
замежжа, іх культурна-гістарычнай спадчыны праз
правядзенне інфармацыйных і адукацыйных 
кампаній, уключэнне спадчыны і сучасных 
дасягненняў беларусаў замежжа ў адукацыйны 
працэс;

Дадаць Абзац 12: узаемавыгаднаму эканамічнаму 
супрацоўніцтву Рэспублікі Беларусь і беларусаў 
замежжа, а таксама стварэнню ўмоў для 
(эканамічных, прафесійных і інтэлектуальных) 
інвестыцый беларусаў замежжа ў Беларусь. 

Прадстаўленне ільгот і пераваг 
беларусам замежжа, іх 
арганізацыям, фізічным і 
юрыдычным асобам Рэспублікі 
Беларусь, замежным асобам і 
арганізацыям, якія аказваюць 
падтрымку беларусам замежжа

Дадаць у тэкст Закона Артыкул 20. Прадстаўленне 
ільгот і пераваг беларусам замежжа, іх 
арганізацыям, фізічным і юрыдычным асобам 
Рэспублікі Беларусь, замежным асобам і 
арганізацыям, якія аказваюць падтрымку 
беларусам замежжа
12.1. Для дасягнення мэт дзяржаўнай палітыкі 
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Рэспублікі Беларусь у стасунках з беларусамі 
замежжа фізічным і юрыдычным асобам Рэспублікі
Беларусь, замежным асобам і арганізацыям, якія 
аказваюць беларусам замежжа матэрыяльную, 
арганізацыйную, інфармацыйную і метадычную 
дапамогу, могуць быць прадастаўленыя 
падатковыя, мытныя і іншыя льготы на падставе 
заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

Кодэкс Рэспублікі Беларусь "Аб культуры" ад
20 ліпеня 2016 г. № 413-З
ІСНАЯ (СТАРАЯ) РЭДАКЦЫЯ

Кодэкс Рэспублікі Беларусь "Аб культуры" ад
20 ліпеня 2016 г. № 413-З
ПРАПАНУЕМАЯ (НОВАЯ) РЭДАКЦЫЯ

Артыкул 31. Падтрымка беларусаў замежжа ў сферы 
культуры

1. У мэтах падтрымкі беларусаў замежжа ў сферы 
культуры Рэспубліка Беларусь спрыяе:

Падпункт 1.1. адкрыццю i дзейнасцi культурных 
цэнтраў Рэспублiкi Беларусь у краiнах пражывання 
беларусаў замежжа;

Падпункт 1.2. дзейнасці існуючых і стварэнню новых
арганізацый культуры;

Падпункт 1.3. культурнаму абмену паміж 
Рэспублікай Беларусь і грамадскімі аб’яднаннямі 
(арганізацыямі) беларусаў замежжа;

Уключэнне ў школьныя і 
ўніверсітэцкія праграмы 
спецыяльных курсаў пра 
беларускую дыяспару, у тым ліку
пра творчасць беларускіх 
пісьменнікаў з дыяспары і 
беларускай эміграцыйнай 

Падпункт 1.4. выданню работ замежных і айчынных 
аўтараў па гісторыі і культуры Беларусi i беларусаў 
замежжа;

Выкласці пункт 1.4. у наступнай рэдакцыі: "выданню
работ замежных і айчынных аўтараў па гісторыі і 
культуры Беларусi i беларусаў замежжа, 
папулярызацыі беларускай эміграцыйнай 
літаратуры»;
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літаратуры.

Падпункт 1.5. правядзенню ў Рэспубліцы Беларусь 
культурных мерапрыемстваў з удзелам беларусаў 
замежжа і ў краінах пражывання беларусаў замежжа 
– з удзелам беларускіх калектываў мастацкай 
творчасці, асобных выканаўцаў, іншых творчых 
работнікаў;

Распрацоўка навучальных 
праграм па беларускай мове і 
гісторыі Беларусі, якія маглі б 
быць выкарыстаныя ў 
навучальным працэсе ў школах і 
ВНУ тых дзяржаў, дзе 
пражываюць прадстаўнікі 
беларускай дыяспары;

Падпункт1.6. аказанню практычнай дапамогі 
беларусам замежжа ў захаванні нацыянальна-
культурнай ідэнтычнасці (забеспячэнне сцэнічнымі 
касцюмамі і музычнымі інструментамі, дзяржаўнай 
сімволікай, беларускамоўнымі выданнямі, 
слоўнікамі, фота-, аўдыя- i вiдэапрадукцыяй, аўдыя- i
вiдэатэхнiкай і іншым);

Падпункт1.6. выкласці ў наступнай рэдакцыі: 
“аказанню практычнай дапамогі беларусам замежжа 
ў захаванні нацыянальна-культурнай ідэнтычнасці 
(распрацоўка навучальных праграм па беларускай 
мове і гісторыі Беларусі для самастойнага навучання,
а таксама для выкарыстання ў навучальным працэсе 
ў школах і ВНУ тых дзяржаў, дзе пражываюць 
беларусы замежжа, забеспячэнне сцэнічнымі 
касцюмамі і музычнымі інструментамі, дзяржаўнай 
сімволікай, беларускамоўнымі выданнямі, 
слоўнікамі, фота-, аўдыя- i вiдэапрадукцыяй, аўдыя- 
i вiдэатэхнiкай і іншым);

сумесна з міжнароднымі 
структурамі (ЮНЕСКА), а 
таксама на нацыянальным 
узроўні распрацаваць і ўкараніць
праграмы абароны беларускай 
гісторыка-культурнай, 
архітэктурнай спадчыны (у тым 
ліку гістарычныя пабудовы 
рэлігійнага, адміністрацыйнага, 
гаспадарчага прызначэння, 
некропалі) як на тэрыторыі 
Рэспублікі Беларусь, так і па-за 
яе межамі;

Падпункт 1.7. "арганізацыi сумеснай работы 
дзяржаўных органаў, грамадскіх аб’яднанняў 
Рэспублiкi Беларусь і грамадскіх аб’яднанняў 
(арганізацый) беларусаў замежжа па вяртанні ў 
Рэспублiку Беларусь культурных каштоўнасцей 
беларускага народа";

Падпункт 1.7. выкласці ў наступнай рэдакцыі: 
"арганізацыi сумеснай работы дзяржаўных органаў,
грамадскіх аб’яднанняў Рэспублiкi Беларусь і 
грамадскіх аб’яднанняў (арганізацый) беларусаў 
замежжа па вяртанні ў Рэспублiку Беларусь 
культурных каштоўнасцей беларускага народа і 
ахове аб'ектаў гісторыка-культурнай спадчыны ў 
Рэспубліцы Беларусь і па-за яе межамі, у тым ліку 
мемарыялізацыі мясцін памяці";
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Падпункт 1.8. "азнаямленню беларусаў замежжа з 
беларускай нацыянальнай культурай, гісторыяй 
Беларусі і вывучэнню беларусамі замежжа 
беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусь і за яе 
межамі";

Кодекс Рэспублікі Беларусь «Об образовании» 
243-З от 13.01.2011 г.
ІСНАЯ (СТАРАЯ) РЭДАКЦЫЯ

Кодекс Рэспублікі Беларусь «Об образовании»243-
З от 13.01.2011 г.
ПРАПАНУЕМАЯ (НОВАЯ) РЭДАКЦЫЯ

Ільготнае крэдытаванне аплаты 
навучання ў Беларусі

Статья 46. Предоставление кредита на льготных 
условиях для оплаты первого высшего образования
«Граждане Республики Беларусь, получающие первое
высшее образование на платной основе в дневной 
форме получения образования в государственных 
учреждениях высшего образования, учреждениях 
высшего образования потребительской кооперации 
Республики Беларусь и учреждениях высшего 
образования Федерации профсоюзов Беларуси, 
имеют право на получение кредита на льготных 
условиях для оплаты первого высшего образования, 
определяемых Президентом Республики Беларусь. 
Порядок предоставления указанного кредита 
устанавливается Правительством Республики 
Беларусь».

Артыкул 46 Кодэкса выкласці ў наступнай рэдакцыі: 
«Граждане Республики Беларусь, а также белорусы
зарубежья,  получающие первое высшее образование
на платной основе в дневной форме получения 
образования в государственных учреждениях 
высшего образования, учреждениях высшего 
образования потребительской кооперации 
Республики Беларусь и учреждениях высшего 
образования Федерации профсоюзов Беларуси, 
имеют право на получение кредита на льготных 
условиях для оплаты первого высшего образования, 
определяемых Президентом Республики Беларусь. 
Порядок предоставления указанного кредита 
устанавливается Правительством Республики 
Беларусь».

Атрыманне адукацыі беларусамі 
замежжа ў Беларусі

Адсутнічае. Маецца артыкул 120 «Получение 
образования в Республике Беларусь иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, временно 
пребывающими или временно проживающими в 
Республике Беларусь»:  «Иностранные граждане и 
лица без гражданства, временно пребывающие или 
временно проживающие в Республике Беларусь, 
имеют право на получение образования в Республике 
Беларусь в соответствии с международными 
договорами Республики Беларусь и (или) договорами, 

Дапоўніць тэкст кодэкса артыкулам 120-1 
„Получения образования в Республике Беларусь 
белорусами зарубежья»: «Лица, обладающие 
статусом «белорусов зарубежья» согласно Закона 
Республики Беларусь «Аб беларусах замежжа» , 
имеют право на получение образования в 
Республике Беларусь наравне с гражданами 
Республики Беларусь».
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заключаемыми между учреждением образования 
Республики Беларусь (иной организацией системы 
образования Республики Беларусь) и организацией 
иностранного государства (международной 
организацией, иностранным гражданином, лицом 
без гражданства, временно пребывающими или 
временно проживающими в Республике Беларусь), 
если иное не установлено настоящим Кодексом».

Статут
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 
зацверджаны Указам Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь ад 03.02.2003 № 56
ІСНАЯ (СТАРАЯ) РЭДАКЦЫЯ

Статут
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 
зацверджаны Указам Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь ад 03.02.2003 № 56
ПРАПАНУЕМАЯ (НОВАЯ) РЭДАКЦЫЯ

Удзел беларусаў замежжа ў 
навуковым жыцці Беларусі праз 
заахвочванні

18. Действительными членами (академиками) могут 
быть избраны известные ученые - граждане 
Республики Беларусь, внесшие большой вклад в 
развитие науки и обогатившие ее трудами 
первостепенного научного значения.

Пункт 18  Статута выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«18. Действительными членами (академиками) 
могут быть избраны известные ученые - граждане 
Республики Беларусь, а также белорусы зарубежья,
внесшие большой вклад в развитие науки и 
обогатившие ее трудами первостепенного научного 
значения».

19. Членами-корреспондентами могут быть избраны 
известные ученые - граждане Республики Беларусь, 
внесшие значительный вклад в развитие науки и 
обогатившие ее трудами крупного научного 
значения.

Пункт 19  Статута выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«18. Членами-корреспондентами могут быть 
избраны известные ученые - граждане Республики 
Беларусь, а также белорусы зарубежья, внесшие 
значительный вклад в развитие науки и 
обогатившие ее трудами крупного научного 
значения».

20. Почетными членами Академии наук могут быть 
избраны граждане Республики Беларусь, внесшие 
большой вклад в развитие национальной экономики, 
культуры, образования и государственного 

Пункт 20  Статута выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«Почетными членами Академии наук могут быть 
избраны граждане Республики Беларусь,  а также 
белорусы зарубежья, внесшие большой вклад в 
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строительства Республики Беларусь, а также 
иностранные граждане, внесшие значительный 
личный вклад в развитие науки и техники 
Республики Беларусь, содействующие 
формированию и реализации международных 
научно-технических проектов.

развитие национальной экономики, культуры, 
образования и государственного строительства 
Республики Беларусь, а также иностранные 
граждане, внесшие значительный личный вклад в 
развитие науки и техники Республики Беларусь, 
содействующие формированию и реализации 
международных научно-технических проектов.».

Пастаноўка вывучэння дыяспары
на сістэмную аснову, 
забеспячэнне дзяржаўнай 
падтрымкай спецыяльных 
даследаванняў па дыяспаральнай
тэматыцы.

Распрацоўка навучальных 
праграм па беларускай мове і 
гісторыі Беларусі, якія маглі б 
быць выкарыстаныя ў 
навучальным працэсе ў школах і 
ВНУ тых дзяржаў, дзе 
пражываюць прадстаўнікі 
беларускай дыяспары і на 
этнічных тэрыторыях.

Уключэнне ў школьныя і 
ўніверсітэцкія праграмы 
спецыяльных курсаў пра 
беларускую дыяспару, у тым ліку
пра творчасць беларускіх 
пісьменнікаў замежжа і іх 
літаратуры.

Адсутнічае Уключыць адпаведныя пункты ў:
- дзяржаўную праграму навуковых даследванняў 
"Экономика и гуманитарное развитие белорусского 
общества"  на 2016-2020 гг. (пры Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі), 
- падпраграму 2 «Развитие системы общего среднего 
образования», 
- падпраграму 5 «Развитие системы высшего 
образования» дзяржаўнай праграмы «Образование и 
молодежная политика»  на 2016 - 2020 гг. 

Распрацоўка сертыфікату 
міжнароднага ўзору для 

МЗС
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пацвярджэння ўзроўню ведання 
беларускай мовы, забеспячэнне 
інтэнсіўных курсаў падрыхтоўкі 
і апарату для іх адміністравання

Статья 14. «Прием в гражданство Республики 
Беларусь» Закон Республики Беларусь от
1 августа 2002 г. № 136-З «О гражданстве 
Республики Беларусь»:
Лицо, достигшее 18-летнего возраста, вправе 
обратиться с заявлением о приеме в
гражданство Республики Беларусь, если оно: ...
знает один из государственных языков Республики
Беларусь в пределах, необходимых для общения
Распрацоўка адпаведнай дзяржаўнай праграмы 
«Беларусы замежжа»
Распрацоўка Палажэння аб пасведчанні суайчынніка

Распрацоўка праграм, якія 
стымулююць кансалідацыю 
нацыі і працэс рэпатрыяцыі; 
сумесна з адпаведнымі органамі 
дзяржаўнага кіравання стварыць 
механізм аператыўнай сувязі з 
дапамогай электронных 
камунікацый

Закон Республики Беларусь от
1 августа 2002 г. № 136-З «О гражданстве 
Республики Беларусь»:

Увесці спрошчаны парадак атрымання грамадзянства
для беларусаў замежжа (што атрымалі Пасведчанне 
беларуса замежжа, альбо без такой патрэбы, паводле 
прадстаўленых дакументаў). Беларусы замежжа 
вызваляюцца ад выплаты дзяржаўнай пошліны пры 
падачы заяў і хадайніцтваў па пытаннях 
грамадзянства Рэспублікі Беларусь у адпаведныя 
дзяржаўныя органы Рэспублікі Беларусь.

Дзяржаўны маніторынг у галіне
стасункаў з беларусамі замежжа

Адсутнічае Увядзенне ў Рэспубліцы Беларусь дзяржаўнага 
маніторынгу ў галіне стасункаў з беларусамі 
замежжа, які ўключае ў сябе збор, аналіз і ацэнку 
інфармацыі аб стане беларускага замежжа, стварэнне
банку звестак, прагназаванне сітуацыі і правядзенне 
навукова-даследчых работ.
Вынікі дзяржаўнага маніторынгу даводзяцца да 
ведама органаў дзяржаўнай улады Рэспублікі 
Беларусь, іншых удзельнікаў (бакоў) стасункаў 
Рэспублікі Беларусь з беларусамі замежжа, 
арганізацый беларусаў замежжа, грамадскіх 
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аб’яднанняў, сродкаў масавай інфармацыі.

Зыходзячы з інтарэсаў 
прадстаўнікоў дыяспары 
пашырыць нарматыўна-
прававую базу партнёрства з 
дзяржавамі, у якіх пражываюць 
беларусы замежжа.

МЗС
Узровень двухбаковых пагадненняў між краінамі, у 
тым ліку аб прызнанні Рэспублікай Беларусь 
дыпломаў аб вышэйшай прафесійнай адукацыі 
беларусаў замежжа, якія атрымалі вышэйшую 
адукацыю за мяжой

Закон Рэспублікі Беларусь ад 17 ліпеня 2008 г. № 
427-З "О средствах массовой информации"
ІСНАЯ (СТАРАЯ) РЭДАКЦЫЯ

Закон Рэспублікі Беларусь ад 17 ліпеня 2008 г. № 
427-З "О средствах массовой информации"
ПРАПАНУЕМАЯ (НОВАЯ) РЭДАКЦЫЯ

Падтрымка беларусаў замежжа ў
галіне інфармацыі

Адсутнічае прамая норма Дапоўніць Закон артыкулам 45-1 ці артыкулам 46 з 
пераносам нумарацыі наступных артыкулаў на 
пазыцыю вышэй:
Статья 45-1 / Статья 46. Поддержка белорусов 
зарубежья в сфере информации
«1. Республика Беларусь оказывает содействие
1.1. в получении и распространении информации на 
белорусском языке на территориях государств 
проживания белорусов зарубежья через организацию
телевизионного вещания и радиовещания, 
распространение периодических и других печатных 
изданий, кинопродукции, аудио- и видеоматериалов 
на белорусском языке путем принятия мер 
внутригосударственного характера и заключения 
международных договоров Республики Беларусь.
1.2. в создании белорусами зарубежья собственных 
средств информации;
1.3. в распространении информации о реализации 
государственной политики Республики Беларусь в 
отношениях с белорусами зарубежья;
1.4. в создании корреспондентских пунктов 
белорусских средств массовой информации в местах 
компактного проживания белорусов зарубежья".
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Інвестыцыі беларусаў замежжа Беларусы замежжа маюць роўны прававы рэжым з 
грамадзянамі Рэспублікі Беларусь
Артыкул 79 Інвестыцыйнага кодэксу Рэсупблікі 
Беларусь № 37-З ад 22 чэрвеня 2001 г. «Правовой 
режим иностранных инвестиций на территории 
Республики Беларусь, условия деятельности 
иностранных инвесторов и создаваемых с их 
участием юридических лиц не могут быть менее 
благоприятными, чем соответствующий режим для
имущества и имущественных прав, а также условия
для инвестиционной деятельности юридических и 
физических лиц Республики Беларусь, кроме случаев, 
определенных настоящим Кодексом». 


