
ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
2 са кавіка 2011 г. № 255

5/33405
(04.03.2011)

5/33405Аб уз на га род жанні Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Уз на га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь за:
шмат га до вую плён ную пра цу ў сістэ ме ахо вы зда роўя, вы сокі пра фесіяналізм, знач ны

асабісты ўклад у ар ганіза цыю і ака зан не ме ды цын скай да па могі на сельніцтву:

Дубінку
Вікто рыю Ігараўну

– стар шую ме ды цын скую ся ст ру 2-га неф ра лагічна га адд зя лен ня
дзяр жаўнай ус та но вы «Рэс публікан ская дзіця чая бальніца ме ды -
цын скай рэабілітацыі»

Ку рыц кую
Галіну Ча сла ваўну

– правіза ра-рэ цэп та ра ап тэкі № 14 ганд лё ва-вы твор ча га рэс публікан -
ска га ўнітар на га прад пры ем ст ва «БЕЛФАРМАЦЫЯ»

Ляўчук
Тац ця ну Рымаўну

– стар шую ме ды цын скую ся ст ру кар ды яхірургічна га адд зя лен ня для
дзя цей № 1 дзяр жаўнай ус та но вы «Рэс публіканскі на ву ко ва-прак -
тыч ны цэнтр «Кар дыя логія» Міністэр ст ва ахо вы зда роўя Рэспублікі 
Беларусь»

шмат га до вую плён ную пра цу ў фінан са вай сістэ ме, узор нае вы ка нан не служ бо вых аба -
вяз каў, знач ны ўклад у развіццё і ўма ца ван не бюд жэт най і па дат ко вай палітыкі Ба роўскую
Аляк сан д ру Ры го раўну, на месніка на чальніка фінан са ва га ўпраўлен ня Го мель ска га аб лвы -
кан ка ма – на чальніка адд зе ла да хо даў бюд жэ ту;

шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у пад рых тоўку вы со ка к валіфіка ва -
ных пе да гагічных і інжы нер на-пе да гагічных кад раў Ва ле та ва Ва лянціна Васільевіча, рэк та -
ра ўста но вы аду ка цыі «Ма зырскі дзяр жаўны пе да гагічны ўніверсітэт імя I.П.Ша мякіна»;

шмат га до вую плён ную пра цу, вы сокі пра фесіяналізм, знач ны асабісты ўклад у рэ аліза -
цыю эка намічнай палітыкі Рэс публікі Бе ла русь Місу ну Аляк сан д ра Аляк сан д равіча, на -
месніка на чальніка га лоўна га эка намічна га ўпраўлен ня – на чальніка ўпраўлен ня праг но зу і
эка намічна га развіцця Апа ра ту Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь;

шмат га до вую плён ную пра цу і знач ны асабісты ўклад у развіццё чы гу нач на га транс пар ту
Ся мё на ва Міхаіла Уладзіміравіча, ма шыніста-інструк та ра ла ка ма тыўных (цягніко вых)
бры гад Ла ка ма тыўна га дэ по Брэст транс парт на га рэс публікан ска га ўнітар на га прад пры ем -
ст ва «Брэсц кае адд зя лен не Бе ла ру скай чы гункі»;

шмат га до вую плён ную пра цу і знач ны асабісты ўклад у развіццё ганд лё ва га абс лу гоўван -
ня на сельніцтва раё на Су ма ра Максіма Ан д рэ евіча, стар шы ню праўлен ня Лунінец ка га ра ён -
на га спа жы вец ка га та ва ры ст ва.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
2 са кавіка 2011 г. № 256

5/33406
(04.03.2011)

5/33406Аб Рэс публіканскім фес ты валі на цыя наль ных куль тур

У мэ тах развіцця міжна цыя наль на га дыя ло гу ў Рэс публіцы Бе ла русь, ад рад жэн ня, за ха -
ван ня і фарміра ван ня куль тур ных тра ды цый на цыя наль ных су поль нас цей Са вет Міністраў
Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. Пра весці з мая 2011 г. па чэр вень 2012 г. ІX Рэс публіканскі фес ты валь на цыя наль ных
куль тур.

2. За цвердзіць прык лад зе ныя:
Па ла жэн не аб Рэс публіканскім фес ты валі на цыя наль ных куль тур;
склад ар ганіза цый на га камітэ та па пад рых тоўцы і пра вяд зен ню ІX Рэс публікан ска га

фес ты ва лю на цыя наль ных куль тур.
3. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу пас ля яе афіцый на га апубліка ван ня.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч
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ЗА ЦВЕРД ЖА НА
Пастанова
Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
02.03.2011 № 256

ПАЛАЖЭННЕ
аб Рэспубліканскім фестывалі нацыянальных культур

1. Дад зе ным Па ла жэн нем вы зна ча ец ца агуль ны па ра дак ар ганіза цыі і пра вяд зен ня
Рэспублiканскага фес ты ва лю на цыя наль ных куль тур (да лей – фес ты валь).

2. Ра шэн не аб ар ганіза цыі фес ты ва лю і тэрмінах яго пра вяд зен ня пры ма ец ца Са ве там
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

3. Мэ тай фес ты ва лю з’яўля ец ца яд нан не на ро даў Рэспублiкi Бе ла русь, развiццё
мiжнацыянальнага сяб роўства, ад рад жэн не куль тур ных тра ды цый на цыя наль ных су поль -
нас цей, ад лю с тра ван не куль тур най разнастайнасцi бе ла ру ска га гра мад ст ва.

4. Фес ты валь арганiзуецца Мiнiстэрствам куль ту ры, Упаўна ва жа ным па спра вах рэлiгiй
i на цыя наль нас цей, Мiнiстэрствам адукацыi, Мiнiстэрствам iнфармацыi, дзяр жаўнай ус та -
но вай «Рэспублiканскi цэнтр на цыя наль ных куль тур», аблвыканкамамi, Мiнскiм i
Гродзенскiм гарвыканкамамi.

Ка ар ды на цыю ра бо ты па арганiзацыi пад рых тоўкi i пра вяд зен ня фес ты ва лю ажыц -
цяўляе Мiнiстэрства куль ту ры.

5. Фес ты валь праводзiцца на пра ця гу двух га доў i ўклю чае ме рап ры ем ст вы грамадскiх
аб’яднанняў гра мад зян, якiя ад но сяць ся бе да на цыя наль ных мен шас цей (да лей – на цыя -
наль ныя грамадскiя аб’яднаннi).

6. Фес ты валь пра водзіцца ў не калькі ту раў (ра ён ныя, га радскія, аб лас ныя і мінскі га -
радскі), а так са ма ўклю чае за ключ ныя ме рап ры ем ст вы.

7. У фестывалi пры ма юць уд зел не пра фесійныя (ама тарскія) ка лек ты вы мас тац кай
творчасцi i вы ка наўцы (да лей – ка лек ты вы і вы ка наўцы) на цыя наль ных грамадскiх
аб’яднанняў, арганiзацый куль ту ры i ўста ноў адукацыi, якiя ма юць у сваiм рэ пер туа ры тво -
ры на цыя наль ных куль тур, на род ныя май ст ры, ус та но вы адукацыi, бiблiятэкi з фондамi да -
ку мен таў роз ных на ро даў, выдавецкiя арганiзацыi, сродкi ма са вай iнфармацыi, дру ка ва ныя 
выданнi на цыя наль ных грамадскiх аб’яднанняў, а так са ма арганiзацыi гра мад ска га хар ча -
ван ня з нацыянальнымi кухнямi.

У якасцi гас цей у ме рап ры ем ст вах ад крыц ця i за крыц ця фес ты ва лю мо гуць пры маць
 удзел прафесiйныя ка лек ты вы мас тац кай творчасцi i вы ка наўцы з Рэспублiкi Бе ла русь i
этнiчнай радзiмы ўдзельнiкаў на цыя наль ных грамадскiх аб’яднанняў.

8. Для ажыц цяўлен ня кiраўнiцтва пад рых тоўкай i пра вяд зен нем фес ты ва лю ства ра ец ца
арганiзацыйны камiтэт (да лей – аргкамiтэт), у склад яко га ўва ход зяць прад стаўнiкi дзяр -
жаўных ор га наў, грамадскiх аб’яднанняў, іншых зацікаўле ных ар ганіза цый, што
ўдзельніча юць у пра вяд зенні фес ты ва лю.

Склад ар гкамітэ та за цвярд жа ец ца Са ве там Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.
9. Ар гкамітэт:
фармiруе і за цвярд жае склад рэспублiканскага жу ры, рэ жы сёр ска-пас та но вач най гру пы

i дырэкцыi фес ты ва лю;
раз гля дае і за цвярд жае спіс уд зельнікаў фес ты ва лю;
за цвярд жае фес ты валь ную сімволіку, іншую яго ат ры бу ты ку;
раз гля дае пы танні фінан са ван ня фес ты ва лю;
вы зна чае ар ганіза цыі для раз мяш чэн ня са цы яль на-твор ча га за ка зу на пад рых тоўку і

пра вяд зен не фес ты ва лю;
вы ра шае іншыя пы танні, якія ўзніка юць пры пад рых тоўцы і пра вяд зенні фес ты ва лю.
10. Аб лвы кан ка мы, Мiнскi гар вы кан кам ства ра юць ра бо чыя гру пы, якiя па ўзгад нен ню з 

Міністэр ст вам куль ту ры вы зна ча юць па ра дак i тэрмiны пра вяд зен ня ра ён ных, га радскіх,
аб лас ных і мінска га га рад ско га ту раў фес ты ва лю, аказ ва юць прак тыч ную да па мо гу
ўдзельнiкам фес ты ва лю ў рэалiзацыi за пла на ва ных ме рап ры ем ст ваў.

11. Ад крыц цё фес ты ва лю ад бы ва ец ца ў г. Мiнску.
Ра ён ныя і гарадскiя ту ры пра во дзяц ца ў мэ тах ад бо ру леп шых удзельнiкаў на аб лас ныя i

мiнскi гарадскi ту ры.
У час аб лас ных і мінска га га рад ско га ту раў рэспублiканскiм жу ры ажыц цяўля ец ца ад бор

ка лек ты ваў i вы ка наўцаў для ўдзе лу ў за ключ ных ме рап ры ем ст вах фес ты ва лю.
12. За ключ ныя ме рап ры ем ст вы фес ты ва лю пра во дзяц ца ды рэк цы яй фес ты ва лю,

Гродзенскiм аб лвы кан ка мам i Гродзенскiм гар вы кан ка мам у г. Грод не.
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Гродзенскi гар вы кан кам сваiм ра шэн нем за цвярд жае склад рэ жы сёр ска-пас та но вач най
гру пы эпiзодаў за ключ ных ме рап ры ем ст ваў фес ты ва лю i прад стаўляе на раз гляд
аргкамiтэта пра ек ты пра гра мы, каш та рыс, эскiзы мас тац ка га афарм лен ня i iншыя да ку мен -
ты па пра вяд зен ню за ключ ных ме рап ры ем ст ваў.

13. Сцэ на рыі цырымонiй ад крыц ця i за крыц ця фес ты ва лю за цвярд жае Мiнiстэрства
куль ту ры.

14. Па ра шэн ню рэспублiканскага жу ры на за ключ ных ме рап ры ем ст вах фес ты ва лю
 дыпломам лаўрэа та фес ты ва лю ўзна га род жва юц ца леп шыя ка лек ты вы i вы ка наўцы.

Ас ноўнымi крытэрыямi ў вызначэннi ка лек ты ваў i вы ка наўцаў для прад стаўлен ня iх да
ўзна га род жан ня ды п ло мам лаўрэа та з’яўля юц ца:

ад мет нае ўва саб лен не на цыя наль на га ка ла ры ту супольнасцi;
выканальнiцкае май стэр ст ва;
вы со ка ма стац кае афарм лен не ме рап ры ем ст ваў фес ты ва лю, сцэнiчных пля цо вак i на цыя -

наль ных пад вор каў.
Рэспублiканскае жу ры мо жа вы зна чаць асоб ныя тэ ма тыч ныя намiнацыi i ад па вед нае

ўзна га род жан не пе ра мож цаў у гэ тых намiнацыях.
15. Мiнiстэрства куль ту ры вы зна чае ся род удзельнiкаў фес ты ва лю ка лек ты вы і вы ка -

наўцаў, дзея чаў куль ту ры i мас тац тва, якiя паказалi вы со кае выканальнiцкае май стэр ст ва
на ме рап ры ем ст вах фес ты ва лю, для прад стаўлен ня iх да роз ных вiдаў за ах воч ван ня i
арганiзуе iх уз на га род жан не.

16. Упаўна ва жа ны па спра вах рэлiгiй i на цыя наль нас цей з’яўля ец ца за сна вальнікам спе -
цы яль ных пры зоў, арганiзуе ўзна га род жан не гэтымi прызамi i каш тоўнымi падарункамi
ўдзельнiкаў i арганiзатараў ме рап ры ем ст ваў фес ты ва лю за эфек тыўную да па мо гу ў ажыц -
цяўленнi ста тут най дзейнасцi на цыя наль ных грамадскiх аб’яднанняў, знач ны ўклад у спра -
ву за ха ван ня мiжнацыянальнай зго ды ў Рэспублiцы Бе ла русь.

17. Мiнiстэрства адукацыi вы зна чае леп шыя ўста но вы адукацыi, якiя паказалi высокiя
вынiкi ў выхаваннi дзя цей i пад лет каў у мэ тах ад рад жэн ня і фарміра ван ня куль тур ных тра -
ды цый на цыя наль ных су поль нас цей, арганiзуе iх уз на га род жан не на за ключ ных ме рап ры -
ем ст вах фес ты ва лю.

18. Мiнiстэрства iнфармацыi вы зна чае i ўзна га род жвае леп шыя выданнi на цыя наль ных
грамадскiх аб’яднанняў i iх аўта раў на за ключ ных ме рап ры ем ст вах фес ты ва лю.

19. Аб лвы кан ка мы, Мiнскi гар вы кан кам са ма стой на вы зна ча юць фор мы за ах воч ван ня
ўдзельнiкаў ра ён ных, гарадскiх, аб лас ных i мiнскага га рад ско га ту раў фес ты ва лю i пры ма -
юць рашэннi па iх уз на га род жан ню.

20. Пад зя кай арганiзатараў фес ты ва лю ад зна ча юц ца прад стаўнiкi дзяр жаўных ор га наў i
арганiзацый, якiя ўнеслi знач ны ўклад у рэалiзацыю ме рап ры ем ст ваў фес ты ва лю i
забяспечылi пад трым ку iх удзельнiкаў.

21. Міністэр ст ва інфар ма цыі, Міністэр ст ва куль ту ры, аб лвы кан ка мы і Мінскі гар вы кан -
кам за бяс печ ва юць публіка цыю ма тэ рыя лаў аб ме рап ры ем ст вах фес ты ва лю ў рэс -
публіканскіх і рэгіяналь ных срод ках ма са вай інфар ма цыі на ўсіх эта пах яго пра вяд зен ня.

22. Фiнансаванне на пра вяд зен не ра ён ных, гарадскiх, аб лас ных і мiнскага га рад ско га ту -
раў фес ты ва лю, а так са ма транс парт нае за бес пя чэн не твор чых дэ ле га цый у мэ тах іх уд зе лу ў
ме рап ры ем ст вах фес ты ва лю, ук лю чаю чы за ключ ныя ме рап ры ем ст вы ў г. Грод не, ажыц -
цяўля ец ца за кошт срод каў аб лвы кан ка маў, ра ён ных i гарадскiх вы кан ка маў, на цыя наль -
ных гра мадскіх аб’яднанняў, арганiзацый куль ту ры, ус та ноў адукацыi i iншых
арганiзацый, якiя ўдзельнiчаюць у фестывалi.

23. Ап ла та рас хо даў, звя за ных з ар ганіза цы яй і пра вяд зен нем за ключ ных ме рап ры ем ст -
ваў фес ты ва лю, ажыц цяўля ец ца за кошт срод каў рэс публікан ска га бюд жэ ту, пра дуг лед жа -
ных Міністэр ст ву куль ту ры на пра вяд зен не цэн траліза ва ных ме рап ры ем ст ваў, а так са ма за
кошт іншых крыніц, не за ба ро не ных за ка на даўствам Рэс публікі Бе ла русь.

24. На цыя наль ныя грамадскiя аб’яднаннi на до б ра ах вот най ас но ве мо гуць аказ ваць
арганiзацыйна-ме та дыч ную, фiнансавую i iншую да па мо гу ўдзельнiкам фес ты ва лю па
рэалiзацыi яго ме рап ры ем ст ваў, пры маць уд зел у рас пра цоўцы канцэпцыi пра гра мы фес ты -
ва лю i аз даб лен ня на цыя наль ных пад вор каў.
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