
Абгрунтаванне неабходнасці прыняцця Закона Рэспублікі Беларусь 

«Аб змяненнi Закона Рэспублікі Беларусь «Аб афіцыйных 

геральдычных сімвалах» (далей – законапраект) 
 

1. Мэта і прававыя падставы падрыхтоўкі праекта. 

Законапраект падрыхтаваны ў адпаведнасці з пунктам 21 плана 

падрыхтоўкі законапраектаў на 2019 год, якi зацверджаны Указам 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 4 студзеня 2019 г.  Падрыхтоўка 

законапраекта выклікана неабходнасцю забеспячэння паўнаты і 

комплекснасці рэгулявання грамадскіх адносiн у сферы афіцыйных 

геральдычных сімвалаў. 

2. Абгрунтаванасць выбару віду нарматыўнага прававога акта. 

У адпаведнасці з пунктам 4 артыкула 33 Закона Рэспублікі Беларусь 

ад 17 ліпеня 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» унясенне 

змяненняў у нарматыўны прававы акт, афіцыйнае тлумачэнне, 

прыпыненне, аднаўленне, працяг дзеяння, адмена і прызнанне 

нарматыўнага прававога акта (яго структурных элементаў) страціўшым 

сілу ажыццяўляюцца нарматворчым органам (службовай асобай), які яго 
прыняў (выдаў), шляхам прыняцця (выдання) нарматыўнага прававога акта 

таго ж віду, што і гэты акт, калі іншае не вызначана Канстытуцыяй 

Рэспублікі Беларусь, Законам Рэспублікі Беларусь «О нормативных 

правовых актах» і іншымі заканадаўчымі актамі. 

3. Прадмет прававога рэгулявання структурных элементаў 

праекта, якія мяняюць iснуючае прававое рэгуляванне адпаведных 

грамадскіх адносiнаў, інфармацыя аб змяненні канцэптуальных 

палажэнняў заканадаўства, інстытутаў галіны. 

Законапраектам у мэтах забеспячэння комплекснасці прававой 

рэгламентацыі афіцыйных геральдычных сімвалаў прапануецца ў Закон 

Рэспублікі Беларусь ад 26 мая 2012 года «Аб афiцыйных геральдычных 
сiмвалах“ уключыць палажэнні Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 22 

лістапада 2012 г. № 531 «О некоторых вопросах создания, учреждения, 

государственной регистрации и использования официальных 

геральдических символов», якія тычацца прававой рэгламентацыі 

нагрудных знакаў. 

4. Вынікі аналізу:  

4.1. актаў заканадаўства, якія тычацца  прадмета прававога 

рэгулявання праекта, і практыкі іх прымянення. 

Пад час падрыхтоўкі законапраекта ў шэрагу дзяржаўных органаў 

была запытана iнфармацыя аб праблемах пры прымяненні Закона 

Рэспублікі Беларусь «Аб афіцыйных геральдычных сімвалах» і існуючых 

прапановах па ўдасканаленню адпаведнага заканадаўства. У большасці 
выпадкаў быў атрыманы адказ аб адсутнасці праблемных пытанняў. Разам 
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з тым было атрымана некалькі прапаноў, большасць з якiх была рэалiзавана 

ў законапраекце: 

аб замацаванні нормы, якая прадугледжвае забарону ствараць і 
выкарыстоўваць сімволіку, падобную або ідэнтычную да ступені змяшання 

з афіцыйнымі геральдычным сімваламі дзяржаўных органаў (арганізацый); 

аб пашырэнні пераліку некамерцыйных арганізацый, якія маюць 

права выкарыстоўваць у сваёй дзейнасці ўласныя геральдычныя сімвалы; 

аб неабходнасці ўдакладнення відаў рашэнняў, якiя прымаюцца 

Геральдычным саветам пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь; 

аб удакладненні парадку абскарджання рашэння Геральдычнага 

савета пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. 

Акрамя таго, былі падтрыманы прапановы аб неабходнасці 

ўключэння ў лік афіцыйных геральдычных сімвалаў форменнага адзення 

навучэнцаў устаноў адукацыі (для прывядзення Закона Рэспублікі Беларусь 

«Аб афіцыйных геральдычных сімвалах» у адпаведнасць з пунктам 2 

артыкула 43 Кодекса об образовании, Указам Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь ад 2 верасня 2016 г. № 330 «О форменной одежде и знаках 
различия» и iнш.), а таксама аб магчымасці заснавання памятных знакаў у 

азнаменаванне юбілею структурнага падраздзялення дзяржаўнага органа. 

Таксама пасля правядзення першага ўзгаднення былі атрыманы 

наступныя прапановы, якiя знайшлі адлюстраванне ў законапраекце. 

Пералік суб'ектаў, у сувязi з юбілеямi якіх могуць быць заснаваны 

памятныя знакі, дапоўнены новымі суб'ектамі з улікам спецыфікі 

арганізацыйнай структуры шэрагу дзяржаўных органаў. Гэтыя асаблiвасцi 

арганiзацыйнай структуры замацаваны ў актах заканадаўства, якiя 

регулююць iх дзейнасць. 

Апроч таго, ў законапраект была ўключана норма пра абавязковасць 

паведамлення аб заснаваннi адпаведнага афіцыйнага геральдычнага 

сiмвала ў рэгiструючы орган. 

4.2. актаў заканадаўства замежных дзяржаў, якія тычацца 

прадмета прававога рэгулявання праекта, і практыкі іх прымянення. 

Быў прааналізаваны вопыт рэгламентацыі пытанняў геральдыкі ў 
шэрагу замежных краін (РФ, ЗША, ФРГ, Вялікабрытанія). З улікам 

спецыфікі рэгулявання адпаведнай сферы, вопыту, які было б мэтазгодна 

выкарыстаць у законапраекце, выяўлена не было. У большасцi краiн гэтыя 

пытаннi не рэгулююцца на заканадаўчым узроўнi. 

4.3. міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь і іншых 

міжнародна-прававых актаў, якія ўтрымліваюць абавязацельства 

Рэспублікі Беларусь, якое тычыцца  прадмета прававога рэгулявання 

праекта, і практыкі іх прымянення. 



3 

 

Не аналізавалася ў сувязі з адсутнасцю  міжнародных дагавораў 
Рэспублікі Беларусь і іншых міжнародна-прававых актаў, якія тычацца 

прадмета прававога рэгулявання законапраекта. 

4.4. на прадмет адпаведнасці праекта міжнародным дагаворам і 

іншым міжнародна-прававым актам, якія тычацца адпаведнай сферы 

прававога рэгулявання. 

Законапраект не супярэчыць нормам права, якія ўтрымліваюцца ў 

міжнародных дагаворах Рэспублікі Беларусь, а таксама іншым міжнародна-

прававым актам у адпаведнай сферы прававога рэгулявання. 

5. Інфармацыя, якая ўказваецца ў адпаведнасці з Законам 

Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 г. № 421-З «О международных 

договорах Республики Беларусь». 

Не ўказваецца, паколькі законапраект распрацоўваецца не ў сувязi з 

міжнародным дагаворам Рэспублікі Беларусь або яго праектам.  

6. Вынікі навуковых даследаванняў у вобласці права, публікацыі 

ў сродках масавай інфармацыі, глабальнай камп'ютэрнай сетцы 

Інтэрнэт, звароты грамадзян і юрыдычных асоб, якія тычацца 

прадмета прававога рэгулявання праекта. 
Адпаведных матэрыялаў не выяўлена. 

7. Усебаковы і аб'ектыўны прагноз магчымых наступстваў 

прыняцця (выдання) нарматыўнага прававога акта, у тым ліку 

адпаведнасць праекта сацыяльна-эканамічным абставiнам і 

магчымасцям грамадства і дзяржавы, мэтам трывалага развіцця, а 

таксама вынікі ацэнкi  рэгулюючага ўздзеяння. 

Прыняцце законапраекта не паўплывае на велічыню даходаў, 

расходаў і (або) крыніц фінансавання дэфіцыту (напрамкаў выкарыстання 

прафіцыту) рэспубліканскага бюджэту, мясцовых бюджэтаў, бюджэтаў 

дзяржаўных пазабюджэтных фондаў на дадзены фінансавы год і 

сярэднетэрміновую перспектыву, а таксама не акажа ўздзеяння на даходы і 

расходы грамадзян і юрыдычных асоб. 

Законапраект не акажа ўздзеяння на ўмовы ажыццяўлення 

прадпрымальніцкай дзейнасці. 
Законапраект не акажа ўздзеяння на прававы статус грамадзян, працэс 

іх узаемадзеяння з дзяржаўнымі органамі (арганізацыямі), узровень 

даходаў і якасць жыцця грамадзян. 

Прыняцце законапраекта не акажа шкоднага ўздзеяння на 

навакольнае асяроддзе і не звязана з нерацыянальным выкарыстаннем 

прыродных рэсурсаў. 

8. Інфармацыя аб выніках публічнага абмеркавання праекта і 

разгляду заўваг і (або) прапаноў, якія паступілі пры гэтым. 

Публічнае абмеркаванне законапраекта плануецца пасля дапрацоўкі 

яго па выніках першага ўзгаднення.  
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9. Кароткi змест змяненняў, якія падлягаюць унясенню ў 

нарматыўныя прававыя акты, праектаў, якія падлягаюць 

падрыхтоўцы, а таксама пералік нарматыўных прававых актаў  

(іх структурных элементаў), якія падлягаюць прызнанню страціўшымі 

сілу ў сувязі з прыняццем (выданнем) нарматыўнага прававога акта. 

У сувязі з прыняццем законапраекта неабходна прызнанне 

страціўшым сілу Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 22 лістапада 

2012 г. № 531 ”О некоторых вопросах создания, учреждения, 

государственной регистрации и использования официальных 

геральдических символов“. Таксама спатрэбіцца карэктыроўка 
Падатковага кодэкса ў частцы неабходнасці ўcтанаўлення  дзяржаўнай 

пошліны за рэгістрацыю  афіцыйных геральдычных сімвалаў Беларускай 

натарыяльнай палаты, Беларускай рэспубліканскай калегіі адвакатаў, 

Беларускай гандлёва-прамысловай палаты, Палаты падатковых 

кансультантаў, фондаў. 

 

 

Дырэктар В.Дз.Іпатаў 

 

 


