
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 6 января 2017 г. N 8/31621

ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
12 снежня 2016 г. N 71

АБ УСТАНАЎЛЕННI ФОРМ УЛIКОВЫХ ДАКУМЕНТАЎ, ЯКIМI АФАРМЛЯЮЦЦА РЭГIСТРАЦЫЯ I РУХ
ПРАДМЕТАЎ МУЗЕЙНАГА ЗНАЧЭННЯ, МУЗЕЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ, НАВУКОВА-ДАПАМОЖНЫХ I

СЫРАВIННЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ

(в ред. постановления Минкультуры от 26.04.2018 N 17)

На падставе пункта 3 артыкула 176 Кодэкса Рэспублiкi Беларусь аб культуры Мiнiстэрства культуры
Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

1. Устанавiць формы ўлiковых дакументаў, якiмi афармляюцца рэгiстрацыя i рух прадметаў музейнага
значэння, музейных прадметаў, навукова-дапаможных i сыравiнных матэрыялаў:

акта прыёму прадметаў музейнага значэння на часовае захоўванне згодна з дадаткам 1;

акта звароту прадметаў музейнага значэння з часовага захоўвання згодна з дадаткам 2;

акта прыёму на пастаяннае захоўванне згодна з дадаткам 3;

акта перадачы на пастаяннае захоўванне згодна з дадаткам 4;

акта выдачы на часовае захоўванне згодна з дадаткам 5;

акта звароту з часовага захоўвання згодна з дадаткам 6;

кнiгi  паступленняў  музейных  прадметаў  асноўнага  фонду  (галоўная  iнвентарная  кнiга)  згодна  з
дадаткам 7;

кнiгi ўлiку фонду навукова-дапаможных матэрыялаў згодна з дадаткам 8;

кнiгi ўлiку фонду сыравiнных матэрыялаў згодна з дадаткам 9.

2. Дадзеная пастанова ўступае ў сiлу з 3 лютага 2017 г.

Мiнiстр Б.У.Святлоў

Дадатак 1
да пастановы

Мiнiстэрства культуры
Рэспублiкi Беларусь

12.12.2016 N 71
(в ред. постановления Минкультуры от 26.04.2018 N 17)

Форма

___________________________________________________________________________
                               (назва музея)



                                                   ЗАЦВЯРДЖАЮ
                                                   Кiраўнiк музея
                                                   ______________________
                                                   ___ ____________ 20__ г.

                                АКТ N ____
         прыёму прадметаў музейнага значэння на часовае захоўванне

___ _____________ 20__ г.                              ____________________
                                                        (месца складання)

     Дадзены акт склалi:
музейны работнiк __________________________________________________________
                 (пасада, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку (калi такое маецца)
__________________________________________________________________________,
з аднаго боку, i ўласнiк __________________________________________________
                          (для фiзiчнай асобы, у тым лiку iндывiдуальнага
___________________________________________________________________________
    прадпрымальнiка: прозвiшча, iмя, iмя па бацьку (калi такое маецца),
___________________________________________________________________________
 дакумент, якi сведчыць пра асобу, месца жыхарства, тэлефон; для юрыдычнай
___________________________________________________________________________
 асобы: назва арганiзацыi, месца знаходжання, тэлефон, пасада, прозвiшча,
________________________________________________________________, з другога
  iмя, iмя па  бацьку (калi такое маецца) упаўнаважанай асобы)
боку, у  тым,  што  першы  прыняў,  а  другi  перадаў  на часовае захоўванне
наступныя прадметы музейнага значэння:

N
п/п

Прадметнае iмя
i назва, аўтар,

кароткае
апiсанне, час i

месца
стварэння,
матэрыял,

тэхнiка, памер

Колькасць
Iдэнтыфiкацыйны

нумар
Захаванасць Заўвагi

Мэта _____________________________________________________________________.
Тэрмiн ___________________________________________________________________.
Усяго па акце прынята _______________________ прадметаў музейнага значэння.
                       (лiчбамi i пропiссю)
Акт складзены ў _____ экзэмплярах i перададзены асобам, якiя яго падпiсалi.

Прыняў        ______________                       ________________________
                 (подпiс)                           (прозвiшча, iнiцыялы)
Перадаў       ______________                       ________________________
                 (подпiс)                           (прозвiшча, iнiцыялы)

Прысутнiчаў галоўны захавальнiк
фондаў i (або) iншы музейны работнiк,
адказны за ўлiк ______________  ___________________________________________
                   (подпiс)           (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку
                                            (калi такое маецца)



Дадатак 2
да пастановы

Мiнiстэрства культуры
Рэспублiкi Беларусь

12.12.2016 N 71
(в ред. постановления Минкультуры от 26.04.2018 N 17)

Форма

___________________________________________________________________________
                               (назва музея)

                                                   ЗАЦВЯРДЖАЮ
                                                   Кiраўнiк музея
                                                   ________________________
                                                   ___ ____________ 20__ г.

                                 АКТ N ___
        звароту прадметаў музейнага значэння з часовага захоўвання

___ _____________ 20__ г.                              ____________________
                                                        (месца складання)

     Дадзены акт склалi:
музейны работнiк _________________________________________________________,
                    (пасада, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку (калi такое
                                               маецца)
з аднаго боку, i ўласнiк __________________________________________________
                          (для фiзiчнай асобы, у тым лiку iндывiдуальнага
___________________________________________________________________________
    прадпрымальнiка: прозвiшча, iмя, iмя па бацьку (калi такое маецца),
        дакумент, якi сведчыць пра асобу, месца жыхарства, тэлефон;
___________________________________________________________________________
для юрыдычнай асобы: назва арганiзацыi, месца знаходжання, тэлефон, пасада,
_______________________________________________________________________,  з
прозвiшча, iмя, iмя па бацьку (калi такое маецца) упаўнаважанай асобы)
другога боку, у тым, што першы вярнуў, а  другi  прыняў  наступныя прадметы
музейнага значэння:

N
п/п

Прадметнае iмя
i назва, аўтар,

кароткае
апiсанне, час i

месца
стварэння,
матэрыял,

тэхнiка, памер

Колькасць
Iдэнтыфiкацыйны

нумар
Захаванасць Заўвагi

Падстава _________________________________________________________________.
                          (нумар i дата пратакола <*>)
Усяго па акце вернута _________________________________ прадметаў музейнага
                            (лiчбамi i пропiссю)
значэння.
Акт складзены ў _____ экзэмплярах i перададзены асобам, якiя яго падпiсалi.

Вярнуў        ______________                       ________________________
                 (подпiс)                           (прозвiшча, iнiцыялы)



Прыняў        ______________                       ________________________
                 (подпiс)                           (прозвiшча, iнiцыялы)

Прысутнiчаў галоўны захавальнiк
фондаў i (або) iншы музейны работнiк,
адказны за ўлiк ___________________ _______________________________________
                     (подпiс)        (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку (калi
                                               такое маецца)

--------------------------------

<*> Указваецца нумар i  дата пратакола фондава-закупачнай камiсii  цi  iншай упаўнаважанай камiсii
музея або нумар i дата загада кiраўнiка музея, якi з'яўляецца юрыдычнай асобай, цi кiраўнiка юрыдычнай
асобы, падраздзяленнем якой з'яўляецца музей.

Дадатак 3
да пастановы

Мiнiстэрства культуры
Рэспублiкi Беларусь

12.12.2016 N 71
(в ред. постановления Минкультуры от 26.04.2018 N 17)

Форма

___________________________________________________________________________
                               (назва музея)

                                                   ЗАЦВЯРДЖАЮ
                                                   Кiраўнiк музея
                                                   ________________________
                                                   ___ ____________ 20__ г.

                                 АКТ N ___
                      прыёму на пастаяннае захоўванне

___ _____________ 20__ г.                              ____________________
                                                        (месца складання)

     Дадзены акт склалi:
галоўны захавальнiк фондаў ________________________________________________
                             (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку (калi такое
                                               маецца)
i (або) iншы музейны работнiк ____________________________________________,
                              (пасада, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку (калi
                                          такое маецца)
з аднаго боку, i ўласнiк __________________________________________________
                          (для фiзiчнай асобы, у тым лiку iндывiдуальнага
___________________________________________________________________________
    прадпрымальнiка: прозвiшча, iмя, iмя па бацьку (калi такое маецца),
___________________________________________________________________________
 дакумент, якi сведчыць пра асобу, месца жыхарства, тэлефон; для юрыдычнай
___________________________________________________________________________
асобы: назва арганiзацыi, месца знаходжання, тэлефон, пасада, прозвiшча,
________________________________________________________________, з другога
   iмя, iмя па бацьку (калi такое маецца) упаўнаважанай асобы)
боку, у тым, што першыя  прынялi, а  другi перадаў на пастаяннае захоўванне
наступныя музейныя прадметы i (або) навукова-дапаможныя матэрыялы:





N
п/п

Прадметнае
iмя i назва,

аўтар,
кароткае

апiсанне, час
i месца

стварэння,
матэрыял,

тэхнiка,
памер

Колькасць
Iдэнтыфiкацыйны

нумар
Захаванасць

Спосаб
паступлення

Закупачны
кошт (у
выпадку
закупкi)

Заўвагi

Падстава _________________________________________________________________.
                           (нумар i дата пратакола <*>)
Усяго па акце прынята __________________________________ музейных прадметаў
                            (лiчбамi i пропiссю)
i (або) навукова-дапаможных матэрыялаў.
Акт складзены ў  ____ экзэмплярах i перададзены асобам, якiя яго падпiсалi.

Прынялi:      ______________                       ________________________
                (подпiс)                            (прозвiшча, iнiцыялы)
              ______________                       ________________________
                (подпiс)                            (прозвiшча, iнiцыялы)
Перадаў       ______________                       ________________________
                (подпiс)                            (прозвiшча, iнiцыялы)

Прысутнiчаў музейны работнiк, адказны за ўлiк
___________________      __________________________________________________
    (подпiс)             (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку (калi такое маецца)



--------------------------------

<*> Указваецца нумар i  дата пратакола фондава-закупачнай камiсii  цi  iншай упаўнаважанай камiсii
музея або нумар i дата загада кiраўнiка музея, якi з'яўляецца юрыдычнай асобай, цi кiраўнiка юрыдычнай
асобы, падраздзяленнем якой з'яўляецца музей.

Дадатак 4
да пастановы

Мiнiстэрства культуры
Рэспублiкi Беларусь

12.12.2016 N 71
(в ред. постановления Минкультуры от 26.04.2018 N 17)

Форма

___________________________________________________________________________
                               (назва музея)

                                                   ЗАЦВЯРДЖАЮ
                                                   Кiраўнiк музея
                                                   ________________________
                                                   ___ ____________ 20__ г.

                                 АКТ N ___
                     перадачы на пастаяннае захоўванне

___ _____________ 20__ г.                          ________________________
                                                       (месца складання)

     Дадзены акт склалi:
галоўны захавальнiк фондаў ________________________________________________
                             (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку (калi такое
                                                 маецца)
адказны захавальнiк музейнай калекцыi _____________________________________
                                       (назва калекцыi, пасада, прозвiшча,
__________________________________________________________________________,
                  iмя, iмя па бацьку (калi такое маецца)
з аднаго боку, i музейны работнiк (або ўласнiк) ___________________________
                                                (для фiзiчнай асобы, у тым
_____________________________________________________________________________
 лiку iндывiдуальнага прадпрымальнiка: прозвiшча, iмя, iмя па бацьку (калi
___________________________________________________________________________
такое маецца), дакумент, якi сведчыць пра асобу, месца жыхарства, тэлефон;
______________________________________________________________________________
для  юрыдычнай асобы: назва арганiзацыi, месца знаходжання, тэлефон, пасада,
______________________________________________________________________,  з
прозвiшча, iмя, iмя па бацьку (калi такое маецца) упаўнаважанай асобы)
другога боку, у   тым,  што  першыя  перадалi, а другi прыняў на пастаяннае
захоўванне  наступныя  музейныя  прадметы   i   (або)   навукова-дапаможныя
матэрыялы:

N
п/п

Прадметнае iмя
i назва, аўтар,

кароткае
апiсанне, час i

месца

Колькасць Iдэнтыфiкацыйны
нумар

Захаванасць Заўвагi



стварэння,
матэрыял,

тэхнiка, памер

Падстава _________________________________________________________________.
                    (нумар i дата пратакола <*>, дагавора)
Усяго па акце перададзена   ____________________________ музейных прадметаў
                                (лiчбамi i пропiссю)
i (або) навукова-дапаможных матэрыялаў.
Акт складзены ў _____ экзэмплярах i перададзены асобам, якiя яго падпiсалi.

Выдалi:       ______________                       ________________________
                 (подпiс)                            (прозвiшча, iнiцыялы)
              ______________                       ________________________
                 (подпiс)                            (прозвiшча, iнiцыялы)
Прыняў        ______________                       ________________________
                 (подпiс)                            (прозвiшча, iнiцыялы)

Прысутнiчаў музейны работнiк, адказны за ўлiк
__________________       __________________________________________________
    (подпiс)             (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку (калi такое маецца)

--------------------------------

<*> Указваецца нумар i  дата пратакола фондава-закупачнай камiсii  цi  iншай упаўнаважанай камiсii
музея або нумар i дата загада кiраўнiка музея, якi з'яўляецца юрыдычнай асобай, цi кiраўнiка юрыдычнай
асобы, падраздзяленнем якой з'яўляецца музей.

Дадатак 5
да пастановы

Мiнiстэрства культуры
Рэспублiкi Беларусь

12.12.2016 N 71
(в ред. постановления Минкультуры от 26.04.2018 N 17)

Форма

___________________________________________________________________________
                               (назва музея)

                                                   ЗАЦВЯРДЖАЮ
                                                   Кiраўнiк музея
                                                   ________________________
                                                   ___ ____________ 20__ г.

                                 АКТ N ___
                       выдачы на часовае захоўванне

___ _____________ 20__ г.                              ____________________
                                                        (месца складання)

Дадзены акт склалi:
галоўны захавальнiк фондаў ________________________________________________
                             (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку (калi такое



                                                маецца)
i (або) iншы музейны работнiк ____________________________________________,
                              (пасада, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку (калi
                                             такое маецца)
з аднаго боку, i прадстаўнiк арганiзацыi __________________________________
                                            (назва арганiзацыi, месца
__________________________________________________________________________,
 знаходжання, тэлефон, пасада,  прозвiшча, iмя, iмя па бацьку (калi такое
                     маецца) упаўнаважанай асобы)
з  другога  боку,  у  тым,  што  першыя  выдалi,  а другi прыняў на часовае
захоўванне  наступныя  музейныя  прадметы   i   (або)   навукова-дапаможныя
матэрыялы:

N
п/п

Прадметнае
iмя i назва,

аўтар,
кароткае

апiсанне, час i
месца

стварэння,
матэрыял,

тэхнiка, памер

Колькасць
Iдэнтыфiкацыйны

нумар
Захаванасць

Страхавы
кошт

Заўвагi

Мэта выдачы _________________________________________________
Падстава __________________________________________________________________
                        (нумар i дата пратакола <*>, дагавора)
Тэрмiн ____________________________________________________________________
Усяго па акце выдадзена ___________________________________________________
                                      (лiчбамi i пропiссю)
музейных прадметаў i (або) навукова-дапаможных матэрыялаў.
Акт складзены ў ___ экзэмплярах i ўручаны асобам, якiя яго падпiсалi.

Перадалi:
              ______________                       ________________________
                 (подпiс)                            (прозвiшча, iнiцыялы)
              ______________                       ________________________
                 (подпiс)                            (прозвiшча, iнiцыялы)
Прыняў        ______________                       ________________________
                 (подпiс)                            (прозвiшча, iнiцыялы)

Прысутнiчаў музейны работнiк, адказны за ўлiк
___________________     ____________ ______________________________________
     (подпiс)            (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку (калi такое маецца)

--------------------------------

<*> Указваецца нумар i  дата пратакола фондава-закупачнай камiсii  цi  iншай упаўнаважанай камiсii
музея або нумар i дата загада кiраўнiка музея, якi з'яўляецца юрыдычнай асобай, цi кiраўнiка юрыдычнай
асобы, падраздзяленнем якой з'яўляецца музей.

Дадатак 6
да пастановы

Мiнiстэрства культуры
Рэспублiкi Беларусь



12.12.2016 N 71
(в ред. постановления Минкультуры от 26.04.2018 N 17)

Форма

___________________________________________________________________________
                               (назва музея)

                                                   ЗАЦВЯРДЖАЮ
                                                   Кiраўнiк музея
                                                   ________________________
                                                   ___ ____________ 20__ г.

                                 АКТ N ___
                       звароту з часовага захоўвання

___ _____________ 20__ г.                             _____________________
                                                        (месца складання)

     Дадзены акт склалi:
галоўны захавальнiк фондаў ________________________________________________
                             (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку (калi такое
                                                маецца)
i (або) iншы музейны работнiк ____________________________________________,
                              (пасада, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку (калi
                                            такое маецца)
з аднаго боку, i прадстаўнiк арганiзацыi __________________________________
                                             (назва арганiзацыi, месца
__________________________________________________________________________,
  знаходжання, тэлефон, пасада, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку (калi такое
                       маецца) упаўнаважанай асобы)
з  другога  боку,  у  тым,  што  першыя  прынялi, а другi вярнуў з часовага
захоўвання пасля
___________________________________________________________________________
                    (мэта выдачы на часовае захоўванне)
наступныя музейныя прадметы i (або) навукова-дапаможныя матэрыялы:

N
п/п

Прадметнае
iмя i назва,

аўтар,
кароткае

апiсанне, час i
месца

стварэння,
матэрыял,

тэхнiка, памер

Колькасць
Iдэнтыфiкацыйны

нумар
Захаванасць

Страхавы
кошт

Заўвагi

Усяго па акце вернута ____________________________________________ музейных
прадметаў
                                (лiчбамi i пропiссю)
i (або) навукова-дапаможных матэрыялаў.
Акт  складзены  ў  _____  экзэмплярах   i  перададзены   асобам,   якiя яго
падпiсалi.

Прынялi:
              ______________                       ________________________
                 (подпiс)                            (прозвiшча, iнiцыялы)
              ______________                       ________________________



                 (подпiс)                            (прозвiшча, iнiцыялы)
Вярнуў
              ______________                       ________________________
                 (подпiс)                            (прозвiшча, iнiцыялы)

Прысутнiчаў музейны работнiк, адказны за ўлiк
___________________   _____________________________________________________
     (подпiс)           (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку (калi такое маецца)



Дадатак 7
да пастановы

Мiнiстэрства культуры
Рэспублiкi Беларусь

12.12.2016 N 71

Форма

___________________________________________________________________________
                               (назва музея)

                                   КНIГА
   паступленняў музейных прадметаў асноўнага фонду (галоўная iнвентарная
                                  кнiга)

                      ______________________________
                               (перыяд)

N
п/п

Iдэнтыфiкацыйны
нумар

Прадметнае
iмя i назва,

аўтар,
кароткае

апiсанне, час i
месца

стварэння,
памер

Колькасць
Матэрыял i

тэхнiка
Захаванасць

Нумар i дата
акта прыёму

на пастаяннае
захоўванне,

крынiца
паступлення,

спосаб
паступлення,

закупачны
кошт (у
выпадку
закупкi)

Нумар i дата
пратакола

<*>

Музейная
калекцыя

Заўвагi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

--------------------------------

<*> Указваецца нумар i дата пратакола фондава-закупачнай камiсii цi iншай упаўнаважанай камiсii музея або нумар i дата загада кiраўнiка
музея, якi з'яўляецца юрыдычнай асобай, цi кiраўнiка юрыдычнай асобы, падраздзяленнем якой з'яўляецца музей.



Дадатак 8
да пастановы

Мiнiстэрства культуры
Рэспублiкi Беларусь

12.12.2016 N 71

Форма

___________________________________________________________________________
                               (назва музея)

                                   КНIГА
                ўлiку фонду навукова-дапаможных матэрыялаў

                      ______________________________
                                 (перыяд)

N
п/п

Iдэнтыфiкацыйны
нумар

Прадметнае
iмя i назва,

аўтар,
кароткае

апiсанне, час
i месца

стварэння,
памер

Колькасць
Матэрыял i

тэхнiка
Захаванасць

Нумар i дата
акта прыёму

на пастаяннае
захоўванне,

крынiца
паступлення,

спосаб
паступлення,

закупачны
кошт (у
выпадку
закупкi)

Нумар i дата
пратакола

<*>

Музейная
калекцыя

Заўвагi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

--------------------------------

<*> Указваецца нумар i дата пратакола фондава-закупачнай камiсii цi iншай упаўнаважанай камiсii музея або нумар i дата загада кiраўнiка
музея, якi з'яўляецца юрыдычнай асобай, цi кiраўнiка юрыдычнай асобы, падраздзяленнем якой з'яўляецца музей.



Дадатак 9
да пастановы

Мiнiстэрства культуры
Рэспублiкi Беларусь

12.12.2016 N 71

Форма

___________________________________________________________________________
                               (назва музея)

                                   КНIГА
                     ўлiку фонду сыравiнных матэрыялаў

                      _____________________________
                                (перыяд)

N
п/п

Iдэнтыфiкацыйны
нумар

Прадметнае
iмя, кароткае

апiсанне,
памер

Колькасць Матэрыял Захаванасць
Крынiца

паступлення
Спосаб

кансервацыi

Асоба, якая
правяла

кансервацыю

Нумар i дата
пратакола

<*>
Заўвагi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

--------------------------------

<*> Указваецца нумар i дата пратакола фондава-закупачнай камiсii цi iншай упаўнаважанай камiсii музея або нумар i дата загада кiраўнiка
музея, якi з'яўляецца юрыдычнай асобай, цi кiраўнiка юрыдычнай асобы, падраздзяленнем якой з'яўляецца музей.
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