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У юрыдычнай моунай практыцы органау унутраных спрау (ОУС) га- 
лозшае месца займае афщыйна-справавы стыль, сферай выкарыстання якога 
з’яуляецца афщыйная службовая перашска з падраздзяленшиш { грамадзянамц а 
таксама грамадзянсюм1 установамь У найбольш агульным сэнсе усе тэксты 
юрыдычнай тэматыю у праваахоунай практыцы адносяцца да разраду дакумен
тау. Дакумент — тэта сродак замацавання разнастайньпш спосабам1 шфармацьн 
пра факты, падзец з’явы аб’ектыунай рэчаюнасщ1 разумовай дзейнасщ чалаве- 
ка.

Сярод распарадчых дакументау у практыцы ОУС вылучаюцца:
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1) —
ня з мэтай вырашэння найбольш важных задач [ усталявання стабыьных нор- 
мау 1 правыау; 2) рашэнне — прававы акт, яю прымаецца калепяльным орга
нам; 3) распараджэнне — акт юравання, яю мае уладны характар [ абавязковую 
сыу для грамадзян [ устаноу, яюм адрасавана; 4) загад — акт, выдадзены 
юраун1кам1 мшютэрствау, устаноу адукацьи сктэмы МУС I тэрытарыяльных 
органау [1].

Распраусюджаным1 у дзейнасщ праваахоуных структур з’яуляюцца ар- 
гашзацыйныя дакументы наступных вщау: 1) уставы (статуты) — зводы правы, 
яюя рэгулююць дзейнасць ОУС, правы I абавязю у пэунай сферы юравання щ 
аператыунай дзейнасщ; 2) палажэнш — нарматыуныя акты, яюя вызначаюць 
парадак утварэння, структуру, функцьп, кампетэнцыю, абавязю [ аргашзацыю 
работы ОУС; 3) шструкцьн — прававыя акты, яюя выдаюцца з мэтай уста- 
наулення правы, што рэгулююць аргашзацыйныя пытанш [ шитьт я спецыяль- 
ныя баю 1х дзейнасщ. Найбольшае распаусюджванне у штодзённай практыцы 
ОУС атрымал1 рапарты як асабл1вы вщ шфармацыйна-даведачных дакументау. 
Рапарты адпавядаюць прынятым стандартам як з пункту гледжання лопю ар- 
гашзацьи тэксту, стылю выкладання матэрыялу, так [ з пазщьп выканання 
патрабаванняу службовага этыкету.
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Спецыфша афщыйна-справавога стылю 1 пашыранасць яго ужывання у 
практыцы органау унутраных спрау абумоул1ваюць неабходнасць развщця 
моунай кампетэнтнасщ супрацоушкау. Асабл1вае значэнне у сувяз1 з гэтым 
набывае выкладанне дысцыплш “Беларуская мова (прафесшная лексша)”, 
“Юрыдычная тэрмшалопя” [ “Рыторыка” у навучальных установах Ыстэмы 
МУС Рэспублт Беларусь.
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