
Порядок рассмотрения обращений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

Все поступившие в ОРЦФКТиКДиМ письменные и электронные 

обращения передаются в день поступления ответственному должностному 

лицу за ведение делопроизводства по обращениям граждан и юридических 

лиц. 

Поступившие в ОРЦФКТиКДиМ письменные и электронные обращения 

проверяются работниками на соответствие требованиям Закона Республики 

Беларусь от 18 июля 2011 года ”Об обращениях граждан и юридических лиц“ 

(далее – Закон), анализируются по содержанию и тематике, а также на предмет 

повторности, для внесения предложений о направлении обращений в 

государственные органы, организации для рассмотрения по существу в 

соответствии с их компетенцией, с соблюдением принципа первоначального 

рассмотрения обращения на местах, либо об оставлении обращений без 

рассмотрения по существу. 

В ходе приема письменных обращений непосредственно от заявителей 

должностными лицами, в случае необходимости, даются разъяснения по 

вопросам, относящимся к компетенции ОРЦФКТиКДиМ. 

При приеме письменных обращений, поступивших по почте, 

должностными лицами проводятся проверка правильности их доставки, 

целостности упаковки конвертов и сверка по реестрам заказной 

корреспонденции. Конверты от поступивших письменных обращений 

сохраняются в тех случаях, когда только по ним можно установить адрес 

заявителя или, когда дата на оттиске календарного штемпеля служит 

подтверждением даты их отправки и получения. 

Поступившие в ОРЦФКТиКДиМ обращения регистрируются 

должностными лицами. 

Обращения, ошибочно доставленные в ОРЦФКТиКДиМ, не 

регистрируются и направляются по назначению, а при невозможности 

установления адресата возвращаются отправителю с отметкой «Ошибочно 

доставлено». 

При поступлении в ОРЦФКТиКДиМ электронных обращений посредством 

государственной единой (интегрированной) республиканской информационной 

системы учета и обработки обращений граждан и юридических лиц (сайт 

обращения. бел), размещенной на официальном Интернет-сайте управления, 

работником ОРЦФКТиКДиМ создаются их бумажные копии и регистрируются в 

порядке, установленном для регистрации письменных обращений. 

https://обращения.бел/
https://обращения.бел/


Обращения одного и того же заявителя по одному и тому же вопросу, 

направленные различным адресатам и поступившие для рассмотрения в 

ОРЦФКТиКДиМ, учитываются под регистрационным индексом 

первоначального обращения с добавлением дополнительного порядкового 

номера. 

При подаче заявителем в ОРЦФКТиКДиМ нескольких идентичных 

обращений или обращений, содержащих уточняющие (дополняющие) 

документы и (или) сведения, до направления ему ответа (уведомления) на 

первоначальное обращение такие обращения учитываются как одно 

обращение под регистрационным индексом первоначального обращения. 

Письменные обращения и бумажные копии электронных обращений не 

позднее чем в следующий за днем регистрации рабочий день передаются 

должностными лицами директору, заместителям директора. 

Решение о направлении обращений, содержащих информацию о 

готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении либо ином 

правонарушении, в соответствующие правоохранительные или другие 

государственные органы принимает администрация ОРЦФКТиКДиМ. 

Письменные обращения, в которых обжалуются судебные постановления, 

не позднее пяти рабочих дней возвращаются заявителям с разъяснением им 

порядка обжалования судебных постановлений. 

Обращения рассматриваются в сроки, установленные статьей 17 Закона. 

Администрация ОРЦФКТиКДиМ может устанавливать сокращенный срок 

рассмотрения обращения. 

Письменные уведомления направляются заявителям в сроки, 

установленные в статьях 10,15 и 17 Закона. 

Ответы (уведомления) на электронные обращения, направляемые на адрес 

электронной почты заявителя, остаются в делопроизводстве ОРЦФКТиКДиМ. 

Контроль за рассмотрением обращений завершается, если все 

поставленные в них вопросы рассмотрены, приняты необходимые меры и 

заявителям даны ответы в письменной, устной или электронной форме, а 

также направлены уведомления в порядке, установленном в статьях 10, 15 и  

21 Закона. 
 

 

 

Парадак разгляду зваротаў грамадзян, у тым ліку індывідуальных 

прадпрымальнікаў і юрыдычных асоб 
Усе пісьмовыя і электронныя звароты, якія паступілі ў АРЦФКТіКДіМ, 

перадаюцца ў дзень паступлення адказнай службовай асобе за вядзенне 

справаводства па зваротах грамадзян і юрыдычных асоб. 

Пісьмовыя і электронныя звароты, якія паступілі ў АРЦФКТіКДзіМ, 

правяраюць работнікі на адпаведнасць патрабаванням Закона Рэспублікі 

Беларусь ад 18 ліпеня 2011 года "Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб" 

(далей - Закон), аналізуюцца імі па зместу і тэматыцы, а таксама на прадмет 



паўторнасці, для ўнясення прапаноў аб накіраванні зваротаў у дзяржаўныя 

органы, арганізацыі для разгляду па сутнасці ў адпаведнасці з іх  

кампетэнцыяй, з захаваннем прынцыпу першапачатковага разгляду звароту на 

месцах, або аб пакіданні зваротаў без разгляду па сутнасці. 

У ходзе прыёму пісьмовых зваротаў непасрэдна ад заяўнікаў службовымі 

асобамі, у выпадку неабходнасці, даюцца тлумачэнні па пытаннях, якія 

адносяцца да кампетэнцыі АРЦФКТіКДіМ. 

Пры прыёме пісьмовых зваротаў, якія паступілі па пошце, службовымі 

асобамі праводзяцца праверка правільнасці іх дастаўкі, цэласнасці ўпакоўкі 

канвертаў і зверка па рэестрах заказной карэспандэнцыі. Канверты ад 

пісьмовых зваротаў, якія паступілі, захоўваюцца ў тых выпадках, калі толькі па 

іх можна ўстанавіць адрас заяўніка або, калі дата на адбітку каляндарнага 

штэмпеля служыць пацвярджэннем даты іх адпраўкі і атрымання. 

Звароты, якія паступілі ў АРЦФКТіКДзіМ, рэгіструюцца службовымі 

асобамі. 

Звароты, памылкова дастаўленыя ў АРЦФКТіКДіМ, не рэгіструюцца і 
накіроўваюцца па прызначэнні, а пры немагчымасці ўстанаўлення адрасата 

вяртаюцца адпраўніку з адзнакай "Памылкова дастаўлена". 

 Пры паступленні ва АРЦФКТіКДіМ электронных зваротаў пры дапамозе 

дзяржаўнай адзінай (інтэграванай) рэспубліканскай інфармацыйнай сістэмы 

ўліку і апрацоўкі зваротаў грамадзян і юрыдычных асоб (сайт звароту. бел), 

размешчанай на афіцыйным Інтэрнет-сайце кіравання, работнікам 

АРЦФКТіКДіМ ствараюцца іх папяровыя копіі і рэгіструюцца ў парадку, 

устаноўленым для рэгістрацыі пісьмовых зваротаў. 

Пры паступленні ў АРЦФКТіКДіМ больш за дзесяць электронных зваротаў 

аналагічнага зместу ад розных заяўнікаў ствараюцца папяровыя копіі дзесяці 

зваротаў, якія рэгіструюцца пад адным рэгістрацыйным індэксам. 
 

Звароты аднаго і таго ж заяўніка па адным і тым жа пытанні, накіраваныя 

розным адрасатам і якія паступілі для разгляду ў АРЦФКТіКДіМ, улічваюцца 

пад рэгістрацыйным індэксам першапачатковага звароту з даданнем 

дадатковага парадкавага нумара. 

Калі заяўнік падае у АРЦФКТіКДіМ некалькі ідэнтычных зваротаў або 

зваротаў, якія змяшчаюць удакладняючыя (дапаўняльныя) дакументы і (або) 

звесткі, да накіравання яму адказу (паведамлення) на першапачатковы зварот, 

то такія звароты ўлічваюцца як адзін зварот пад рэгістрацыйным індэксам 

першапачатковага звароту. 

Пісьмовыя звароты і папяровыя копіі электронных зваротаў не пазней чым 

у наступны за днём рэгістрацыі працоўны дзень перадаюцца службовымі 

асобамі дырэктару, намеснікам дырэктара. 

Рашэнне аб накіраванні зваротаў, якія змяшчаюць інфармацыю аб 

падрыхтоўцы, учыняемым або ўчыненым злачынстве або іншым 

правапарушэнні, у адпаведныя праваахоўныя або іншыя дзяржаўныя органы 

прымае адміністрацыя АРЦФКТіКДіМ. 

Пісьмовыя звароты, у якіх абскарджваюцца судовыя пастановы, не пазней 

за пяць працоўных дзён вяртаюцца заяўнікам з тлумачэннем ім парадку 

абскарджання судовых пастаноў. 



Звароты разглядаюцца ў тэрміны, устаноўленыя артыкулам 17 Закона. 

Адміністрацыя ОРЦФКТіКДіМ можа ўстанаўліваць скарочаны тэрмін разгляду 

звароту. 

Пісьмовыя апавяшчэнні накіроўваюцца заяўнікам у тэрміны, устаноўленыя 

ў артыкулах 10,15 і 17 Закона. 
Адказы (паведамленні) на электронныя звароты, якія накіроўваюцца на 

адрас электроннай пошты заяўніка, застаюцца ў справаводстве 

АРЦФКТіКДіМ. 

Кантроль за разглядам зваротаў завяршаецца, калі ўсе пастаўленыя ў іх 

пытанні разгледжаны, прыняты неабходныя меры і заяўнікам дадзены адказы ў 

пісьмовай, вуснай або электроннай форме, а таксама накіраваны апавяшчэнні ў 

парадку, устаноўленым у артыкулах 10, 15 і 21 Закона. 


