
СТАНОВІШЧА 

пра службу "адно акно" Светлагорскага раённага выканаўчага камітэта 

 

1. Цяперашняе Палажэнне вызначае асноўныя мэты, задачы і парадак 

дзейнасці службы «адно акно» Светлагорскага раённага выканаўчага 

камітэта (далей – служба «адно акно»), якая ствараецца ў Светлагорскім 

раённым выканаўчым камітэце (далей – райвыканкам), на падставе рашэння 

райвыканкама ў адпаведнасці з Палажэннем аб парадку стварэння і дзейнасці 

службы «адно акно», зацверджаным Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 

ад 24 мая 2018 г. № 202. 

2. Служба "адно акно" з'яўляецца формай арганізацыі дзейнасці 

райвыканкама па ажыццяўленні адміністрацыйных працэдур. 

3. Асноўнай мэтай службы «адно акно» з'яўляецца забеспячэнне ў 

адным месцы прыёму заяў зацікаўленых асоб аб ажыццяўленні 

адміністрацыйных працэдур і выдачы адміністрацыйных рашэнняў па іх у 

адпаведнасці з пералікам адміністрацыйных працэдур, прыём заяў і выдача 

дазволаў па якіх ажыццяўляюцца праз службу «адно акно», зацверджаным 

пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 17 кастрычніка 2018 г. 

№740, рашэннем райвыканкама ад 10 снежня 2018 г. №2324 «Аб 

зацвярджэнні пералікаў адміністрацыйных працэдур». 

4. Асноўнымі задачамі службы «адно акно» з'яўляюцца: 

4.1. забеспячэнне рэалізацыі заяўнага прынцыпу «адно акно» пры 

звароце зацікаўленых асоб за ажыццяўленнем адміністрацыйных працэдур; 

4.2. стварэнне ўмоў для падачы ў адным месцы зацікаўленымі асобамі 

заяў аб ажыццяўленні адміністрацыйных працэдур у адпаведнасці з пунктам 

3 гэтага Палажэння; 

4.3. аказанне бясплатнай кансультатыўнай дапамогі па пытаннях 

падрыхтоўкі дакументаў, неабходных для ажыццяўлення адміністрацыйных 

працэдур; 

4.4. забеспячэнне своечасовай і якаснай падрыхтоўкі дакументаў, 

неабходных для ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур; 

4.5. выдача адміністрацыйных рашэнняў. 

5. У адпаведнасці з асноўнымі задачамі служба "адно акно" выконвае 

наступныя функцыі: 

5.1. выдае даведкі (выпіскі) з дзяржаўных рэгістраў, рэестраў, 

кадастраў, спісаў, каталогаў, баз і банкаў даных, іншых інфармацыйных 

рэсурсаў і сістэм, доступ да якіх арганізаваны ў службе «адно акно», у 

адпаведнасці з патрабаваннямі заканадаўства аб інфармацыі, інфарматызацыі 

і абароне інфармацыі; 

5.2. тлумачыць абавязак упаўнаважаных органаў самастойна запытваць 

дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйных 

працэдур, за выключэннем тых, якія ўключаны ў пералікі дакументаў і (або) 

звестак, якія прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі, а таксама правы і 

абавязкі зацікаўленых асоб; 



5.3. тлумачыць тэрміны накіравання запытаў у іншыя дзяржаўныя 

органы, іншыя арганізацыі, парадак унясення платы за выдачу атрыманых па 

такіх запытах дакументаў і (або) звестак, за прадастаўленне якіх 

заканадаўствам прадугледжана спагнанне платы, а таксама іншыя пытанні, 

звязаныя з парадкам падачы заяў, у тым ліку ў электроннай форме, 

падрыхтоўкі дакументаў і выдачы адміністрацыйных рашэнняў; 

5.4. бясплатна прадастаўляе прадугледжаныя заканадаўствам аб 

адміністрацыйных працэдурах формы (бланкі) дакументаў, неабходных для 

звароту за ажыццяўленнем адміністрацыйных працэдур, тлумачыць парадак 

іх запаўнення і прадстаўлення; 

5.5. прымае заявы, а таксама дакументы і (або) звесткі, якія 

прадстаўляюцца разам з заявамі; 

5.6. адмаўляе зацікаўленым асобам у прыняцці заяў у парадку і 

выпадках, прадугледжаных заканадаўчымі актамі і пастановамі Савета 

Міністраў Рэспублікі Беларусь; 

5.7. падрыхтоўвае да разгляду заявы, а таксама дакументы і (або) 

звесткі, якія прадстаўляюцца разам з імі, і перадае матэрыялы ў адпаведныя 

ўпаўнаважаныя органы, у тым ліку ў выглядзе электронных дакументаў (пры 

неабходнасці), падпісаных электронным лічбавым подпісам, выпрацаваным з 

выкарыстаннем асабістага ключа, сертыфікат адкрытага ключа якога 

выдадзены рэспубліканскім які сведчыць цэнтрам дзяржаўнай сістэмы 

кіравання адкрытымі ключамі праверкі электроннага лічбавага подпісу; 

5.8. атрымлівае дакументы і (або) звесткі, неабходныя для 

ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур, у парадку, прадугледжаным у 

артыкуле 21 Закона Рэспублікі Беларусь ад 28 кастрычніка 2008 г. № 433-З, у 

тым ліку з улікам патрабаванняў па абароне інфармацыі атрымлівае 

дакументы і (або) звесткі, якія ўтрымліваюць інфармацыю, якая адносіцца да 

камерцыйнай ці іншай ахоўнай законам таямніцы, за выключэннем 

інфармацыі, якая адносіцца да дзяржаўных сакрэтаў; 

5.9. запэўнівае дату і спосаб атрымання інфармацыі, неабходнай для 

ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур, атрыманай з дапамогай: 

агульнадзяржаўнай аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы з 

дзяржаўных рэгістраў, рэестраў, кадастраў, спісаў, каталогаў, баз і банкаў 

даных, іншых інфармацыйных рэсурсаў і сістэм, інтэграваных у 

агульнадзяржаўную аўтаматызаваную інфармацыйную сістэму; 

напрамкі запытаў і атрымання адказаў у выглядзе электронных 

дакументаў з выкарыстаннем сістэмы міжведамаснага электроннага 

дакументаабароту дзяржаўных органаў; 

5.10. выдае зацікаўленым асобам адміністрацыйныя рашэнні (іх копіі, 

выпіскі з іх); 

5.11. тлумачыць парадак і тэрміны абскарджання прынятых 

адміністрацыйных рашэнняў; 

5.12. выдае зацікаўленым асобам унікальны ідэнтыфікатар ў мэтах 

забеспячэння доступу да адзінага парталу электронных паслуг 

агульнадзяржаўнай аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы для падачы 



заяў, атрымання адміністрацыйных рашэнняў (апавяшчэнняў аб прынятых 

адміністрацыйных рашэннях) і падачы (адклікання) адміністрацыйных 

скаргаў у электроннай форме; 

5.13. вядзе справаводства па заявах ва ўстаноўленым заканадаўствам 

парадку. 

6. Структура і штатная колькасць працоўных у службе "адно акно" 

зацвярджаецца распараджэннем старшыні райвыканкама. 

7. Графік прыёму ў службе: панядзелак, серада, пятніца з 8.00 да 13.00, 

з 14.00 да 17.30; аўторак, чацвер з 08.00 да 13.00, з 14.00 да 20.00; субота з 

09.00 да 13.00, выхадны дзень-нядзеля. 

Напярэдадні дзяржаўных святаў і святочных дзён, устаноўленых і 

абвешчаных Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь непрацоўнымі, працягласць 

рэжыму працы службы скарачаецца на адну гадзіну. 

8. Інфармацыя пра месцазнаходжанне службы "адно акно", графік 

прыёму размяшчаецца на афіцыйным сайце райвыканкама ў глабальнай 

кампутарнай сетцы Інтэрнэт, у сродках масавай інфармацыі, на стэндах 

устаноў, прадпрыемстваў і арганізацый, размешчаных на тэрыторыі 

Светлагорскага раёна. 

9. Прыём зацікаўленых асоб у службе "адно акно" ажыццяўляецца ў 

парадку жывой чаргі. 

10. Служба "адно акно" ажыццяўляе сваю дзейнасць ва ўзаемадзеянні, 

у тым ліку электронным, з упаўнаважанымі органамі, іншымі дзяржаўнымі 

органамі і арганізацыямі, іншымі арганізацыямі пры ажыццяўленні 

адміністрацыйных працэдур. 

11. У службе «адно акно» арганізуецца аказанне кансультатыўнай 

дапамогі па пытаннях ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур па адзіным 

даведачна-інфармацыйным нумары 142. Напярэдадні дзяржаўных святаў і 

святочных дзён, устаноўленых і абвешчаных Прэзідэнтам Рэспублікі 

Беларусь непрацоўнымі, працягласць рэжыму працы службы скарачаецца на 

адну гадзіну. 

8. Інфармацыя пра месцазнаходжанне службы "адно акно", графік 

прыёму размяшчаецца на афіцыйным сайце райвыканкама ў глабальнай 

кампутарнай сетцы Інтэрнэт, у сродках масавай інфармацыі, на стэндах 

устаноў, прадпрыемстваў і арганізацый, размешчаных на тэрыторыі 

Светлагорскага раёна. 

9. Прыём зацікаўленых асоб у службе "адно акно" ажыццяўляецца ў 

парадку жывой чаргі. 

10. Служба "адно акно" ажыццяўляе сваю дзейнасць ва ўзаемадзеянні, 

у тым ліку электронным, з упаўнаважанымі органамі, іншымі дзяржаўнымі 

органамі і арганізацыямі, іншымі арганізацыямі пры ажыццяўленні 

адміністрацыйных працэдур. 

11. У службе «адно акно» арганізуецца аказанне кансультатыўнай 

дапамогі па пытаннях ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур па адзіным 

даведачна-інфармацыйным нумары 142. 



12. Матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне службы "адно акно" 

ажыццяўляецца райвыканкамам. Служба "адно акно" абсталёўваецца 

камп'ютарамі, праграмным комплексам "адно акно", сеткавым абсталяваннем 

і абсталяваннем бяспекі ў адпаведнасці з патрэбамі інфармацыйнага 

ўзаемадзеяння і функцыянальным прызначэннем, капіравальна-

размнажальнай тэхнікай, друкаркамі, факсам, сертыфікатам электроннага 

лічбавага подпісу, выдадзеным у дзяржаўнай сістэме кіравання адкрытымі 

ключамі праверкі электроннага лічбавага подпісу Рэспублікі Беларусь. 

13. Служба "адно акно" мае вуглавы штамп, штампы рэгістрацыі 

ўваходнай і выходнай карэспандэнцыі, круглую пячатку. 

14. Непасрэднае кіраўніцтва арганізацыяй дзейнасці службы "адно 

акно" ажыццяўляе кіраўнік спраў райвыканкама, каардынацыю дзейнасці 

службы "адно акно" ажыццяўляе начальнік аддзела па працы са зваротамі 

грамадзян і юрыдычных асоб райвыканкама.  


