ДЗЯРЖПОШЛІНА, ТАРЫФЫ

з 1 студзеня 2020 года
згодна з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 13 снежня 2019 № 861 "Аб устанаўленні памеру базавай велічыні”
                БАЗАВАЯ ВЕЛІЧЫНЯ СКЛАДАЕ 27 РУБЛЁЎ	

Распараждэннем Сенненскага райвыканкама ад 19 снежня 2017 г. №360р “Аб зацвярджэнні тарыфаў на дадатковыя платныя паслугі, якія аказваюцца аддзелам запісу актаў грамадзянскага стану Сенненскага раённага выканаўчага камітэта” 
з 1 студзеня 2018 года зацверджаны тарыфы
на дадатковыя платныя паслугі:

Тарыфы
на дадатковыя платныя паслугі, якія аказваюцца аддзелам
запісу актаў грамадзянскага стану
Сенненскага раённага выканаўчага камітэта

№ п/п
Назва дадатковай  платнай  паслугі
Кошт (базавых велічынь)
1
Забеспячэнне ўрачыстай абстаноўкі рэгістрацыі заключэння шлюбу ў спецыяльна абсталяваным памяшканні органа загса (зала урачыстых абрадаў)
1
2
Забеспячэнне ўрачыстай абстаноўкі рэгістрацыі заключэння шлюбу па індывідуальным сцэнарыі (абраду) з выкарыстаннем розных элементаў і атрыбутаў у спецыяльна абсталяваным памяшканні органа загса (зал урачыстых абрадаў
2
3
Забеспячэнне ўрачыстай абстаноўкі рэгістрацыі заключэння шлюбу ў памяшканні органа загса, якое не з'яўляецца спецыяльна абсталяваным памяшканнем (кабінет)
0,3
4
Забеспячэнне ўрачыстай абстаноўкі рэгістрацыі заключэння шлюбу па-за памяшканнем органа загса (у памяшканнях устаноў культуры, памяшканнях, размешчаных у гістарычных і памятных месцах, на тэрыторыі аб'ектаў, якія з'яўляюцца помнікамі гісторыі ці архітэктуры, у архітэктурных ансамблях і іншых месцах, у памяшканнях, вызначаных дагаворамі на аказанне паслугі па выезду для рэгістрацыі заключэння шлюбу да месца правядзення ўрачыстасці, установах крымінальна-выканаўчай сістэмы, месцы пражывання асобы, якая звярнулася за аказаннем дадатковай платнай паслугі, месцы аказання медыцынскай дапамогі ў стацыянарных умовах і ў іншым месцы)
          5

5
Забеспячэнне ўрачыстай абстаноўкі рэгістрацыі заключэння шлюбу па індывідуальным сцэнары (абраду) з выкарыстаннем розных элементаў і атрыбутаў па-за памяшканнем органа  загса (у памяшканнях устаноў культуры, памяшканнях, размешчаных у гістарычных і памятных месцах, на тэрыторыі аб'ектаў, якія з'яўляюцца помнікамі гісторыі ці архітэктуры, у архітэктурных ансамблях і іншых месцах, у памяшканнях, вызначаных дагаворамі на аказанне паслугі па выезду для рэгістрацыі заключэння шлюбу да месца правядзення ўрачыстасці, установах крымінальна-выканаўчай сістэмы, месцы пражывання асобы, якая звярнулася за аказаннем дадатковай платнай паслугі, месцы аказання медыцынскай дапамогі ў стацыянарных умовах і ў іншым месцы)
          6
6
Забеспячэнне ўрачыстай абстаноўкі рэгістрацыі нараджэння ў спецыяльна абсталяваным памяшканні органа  загса (зала урачыстых абрадаў)
         0,5


7
Забеспячэнне ўрачыстай абстаноўкі рэгістрацыі нараджэння па індывідуальным сцэнары (абраду) з выкарыстаннем розных элементаў і атрыбутаў у спецыяльна абсталяваным памяшканні органа загса(зала урачыстых абрадаў)
            1
8
Забеспячэнне ўрачыстай абстаноўкі рэгістрацыі нараджэння ў памяшканні органа  загса, якое не з'яўляецца спецыяльна абсталяваным памяшканнем (кабінет)
          0,2
9
Правядзенне ўрачыстых цырымоній, звязаных з рэгістрацыяй шлюбу (юілеі)
          1


Аплата дзяржпошліны і дадатковых платных паслуг можа быць выраблена на разліковы рахунак Галоўнага ўпраўлення Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь па Віцебскай вобласці УНП300594330 № ВY87 АКВВ 3600 3260 0800 7000 0000
-у філіяле № 200 ААТ «АСБ Беларусбанк» па адрасе: г. Сянно, вул. Савецкая, д.2;
-у раёнам вузле паштовай сувязі па адрасе: г.Сянно, вул.К.Маркса, д.10.









