
Аналіз работы са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб у пракуратуры 

Ашмянскага раѐна ў 2019 годзе 

 

Пракуратурай раѐна ажыццяўляецца сістэматычны аналіз работы па разглядзе 

зваротаў грамадзян і юрыдычных асоб, якія паступаюць у пракуратуру, а таксама 

пастаянны нагляд за прытрымліваннем у выканаўча-распарадчых органах, 

прадпрыемствах, установах, арганізацыях раѐна заканадаўства, якое рэгламентуе 

работу са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб. 

У 2019 годзе ў пракуратуру Ашмянскага раѐна паступіла 119 зваротаў 

грамадзян (у 2018 годзе – 89 зваротаў).  

У параўнанні з 2018 годам павялічылася колькасць задаволеных зваротаў 

грамадзян з 4 да 14, па выніках разгляду якіх вынесена 8 пастаноў, 1 афіцыйныя 

папярэджанне, 1 пратэст, 4 іскавыя заявы. 

Так, 18.02.2019 у пракуратуру раѐна паступіў зварот Танкаловіча Л.Д., у якім 

ѐн прасіў пастанову ад 14.10.2016 аб адмове ва ўзбуджэнні крымінальнай справы 

па факце завалодання Солонко В. і Савіцкай Г.Ю. залатымі завушніцамі і 

мабільным тэлефонам, якія належаць Лябѐдак Е.В., адмяніць і накіраваць на 

дадатковую праверку. Па выніках праверкі 26.02.2019 дадзеная пастанова аб 

адмове ва ўзбуджэнні крымінальнай справы адменена, матэрыял накіраваны для 

арганізацыі дадатковай праверкі. 

20.08.2019 у пракуратуру раѐна паступіў зварот Козела Н.В. аб прад'яўленні 

іскавай заявы ў суд аб прызнанні несапраўдным дагавора куплі-продажу кватэры 

ад 14.10.2015, аб прызнанні несапраўднай дзяржаўнай рэгістрацыі вышэйназванага 

дагавора і аб прызнанні несапраўднай дзяржаўнай рэгістрацыі перахода права 

ўласнасці на прададзеную кватэру. Па выніках праверкі пракуратурай раѐна 

13.09.2019 пададзена іскавая заява ў суд Ашмянскага раѐна аб прызнанні 

несапраўднай дзяржаўнай рэгістрацыі вышэйназванага дагавора і аб прызнанні 

несапраўднай дзяржаўнай рэгістрацыі перахода права ўласнасці на прададзеную 

кватэру. Рашэннем суда Ашмянскага раѐна іскавыя патрабаванні задаволены ў 

поўным аб'ѐме, кватэра, здабытая злачынным шляхам, вернута ранейшаму 

ўладальніку. 

Аналіз дазволеных зваротаў грамадзян гаворыць аб тым, што найбольшую 

колькасць зваротаў у 2019 годзе паступіла па пытаннях нагляду за выкананнем 

заканадаўства – 24 зварота (у 2018 годзе – 12), па пытаннях нагляду ў ходзе 

дасудовай вытворчасці паступіла 23 зварота (у 2018 годзе – 26), па пытаннях 

нагляду за законнасцю судовых пастаноў па грамадзянскіх справах паступіла 3 

зварота (у 2018 годзе – 2), у т.ч. 1 у адносіне да непаўналетняга (у 2018 годзе – 1), 

па другіх пытаннях разгледжана 14 зваротаў грамадзян (у 2018 годзе – 13).  

У 2019 годзе ў пракуратуру раѐна паступіла 18 зваротаў юрыдычных асоб (у 

2018 годзе –  24) па пытаннях нагляду за адпаведнасцю закону судовых пастаноў 

па грамадзянскіх справах, якія разгледжаны па сутнасці, з іх 13 поўнасцю 

задаволены. 



З Гродзенскай абласной пракуратуры ў пракуратуру Ашмянскага раѐна 

накіравана 10 электронных зваротаў (у 2018 годзе – 1).  

У 2019 годзе на асабістым прыѐме пракурорскімі работнікамі прынята 131 

грамадзянін (у 2018 годзе – 153), па месцы жыхарства і работы 10 грамадзян (у 

2018 годзе – 9). На асабістых прыѐмах грамадзяне найчасцей звярталіся па 

пытаннях выканання працоўнага заканадаўства, жыллѐвага заканадаўства, 

адміністрацыйнага заканадаўства, нязгоды з дзеяннямі супрацоўнікаў РАУС. 
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