
                            Агульная інфармацыя аб службе «адно акно» 
Бераставіцкага раённага выканаўчага камітэта 

Створана ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 24 мая 2018 г. № 202 «О 

службе «одно окно» і з'яўляецца формай арганізацыі дзейнасці райвыканкама і яго структурных 

падраздзяленняў, якія ажыццяўляюць дзяржаўна - ўладныя паўнамоцтвы ў пэўнай галіне на 

тэрыторыі Бераставіцкага раёна па ажыццяўленню адміністрацыйных працэдур. 

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, устаноўленым пастановай Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь ад 17 кастрычніка 2018 г. № 740 «О перечне административных процедур, 
прием и выдача решений по которым осуществляются через службу «одно окно». 

Асноўнымі задачамі  службы «адно акно» з'яўляюцца: 

  забеспячэнне рэалізацыі заяўнага прынцыпу «адно акно» пры звароце зацікаўленых асоб за 
ажыццяўленнем адміністрацыйных працэдур; 
  стварэнне ўмоў для падачы ў адным месцы зацікаўленымі асобамі заяў аб ажыццяўленні 
адміністрацыйных працэдур у адпаведнасці з пералікам, устаноўленым Саветам Міністраў 
Рэспублікі Беларусь;  
  аказанне бясплатнай кансультатыўнай дапамогі па пытаннях падрыхтоўкі дакументаў, 
неабходных для ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур; 
  забеспячэнне своечасовай і якаснай падрыхтоўкі дакументаў, неабходных для 
ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур;  
  выдача адміністрацыйных рашэнняў. 

Служба «адно акно» 

размешчана ў адміністрацыйным будынку  

Бераставіцкага раённага выканаўчага камітэта па адрасу: 

г.п. В.Бераставіца, пл. Ратушная, 1, 1 паверх, кабінет № 2 

 

Рэжым работы 

панядзелак,аўторак,чацвер,пятніца 8.00 - 17.00 

серада  8.00 - 20.00 

субота  9.00 - 13.00 

нядзеля  выхадны 

Структура службы 

Прозвішча,імя, імя па бацьку пасада  нумар тэлефона 

 начальнік службы 8-01511-7 50 18 

Зубко Таццяна Вайцехаўна спецыяліст службы 8-01511-7 50 19 

Талочка Аксана Мікалаеўна спецыяліст службы 8-01511-7 50 19 
 

Кіраўніцтва арганізацыяй работы і каардынацыяй дзейнасці службы «адно акно» ажыццяўляе 

Жвалеўская Ганна Мечыславаўна, намеснік начальніка кіравання па юрыдычнай рабоце, 

зваротах грамадзян і юрыдычных асоб райвыканкама  (1 паверх, кабінет № 1, тэлефон 2 22 62). 

Агульнае кіраўніцтва функцыянавання службы «адно акно» ажыццяўляе Агар Жанна 

Тадэвушаўна, кіраўнік спраў райвыканкама (2 паверх, кабінет № 16, тэлефон 2 17 24). 

 

У службе «адно акно» ажыццяўляецца папярэдняе кансультаванне і папярэдні запіс на 

прыём зацікаўленых асоб па тэлефоне 7 50 18. Адказны – начальнік службы «адно акно» . 
 

                                                   Вышэйстаячы дзяржаўны орган 

Гродзенскі абласны выканаўчы камітэт, 230023, г. Гродна, вул. Ажэшка, 3 

Рэжым работы панядзелак- пятніца 8.30 - 17.30 

абедзенны перапынак                 13.00 - 14.00 

субота, нядзеля выхадныя дні 

 


