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Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Статтею 40 Конституції України визначено, що усі мають право направляти 

індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих 

органів, що зобов`язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у 

встановлений законом строк. 

Відповідно до ч. 1 – 3 ст. 1 Закону України «Про громадські об`єднання» громадське 

об`єднання – це добровільне об`єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного 

права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема 

економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. 

Громадське об`єднання за організаційно-правовою формою утворюється як 

громадська організація або громадська спілка. 

Громадська організація – це громадське об`єднання, засновниками та членами 

(учасниками) якого є фізичні особи. 

Право на об`єднання у громадські організації є гарантованим Конституцією України 

правом, у ст. 36 якої зазначено, що громадяни України можуть вільно об`єднуватися у 

політичні партії та громадські організації для здійснення й захисту своїх прав і свобод, а 

також для задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших 

інтересів. 

Основними цілями діяльності будь-якої громадської організації в Україні є 

здійснення та захист прав і свобод громадян України у відносинах з органами державної 

влади та місцевого самоврядування, іншими громадськими об`єднаннями, фізичними та 

юридичними особами, міжнародними організаціями тощо. 

Конституція України наділяє всіх громадян України правом на звернення, реалізує 

їхні права, сприяє у захисті прав громадян України та у відновлені таких прав у разі їх 

порушення. 

Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року 

№ 393/96-ВР (далі - Закон № 393/96-ВР) громадяни України мають право звернутися до 

органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, підприємств, 

установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових 

осіб відповідно до їх функціональних обов`язків із зауваженнями, скаргами та 

пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо 

реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів 

та скаргою про їх порушення. 

Згідно із ст. 7 Закону № 393/96-ВР звернення адресуються органам державної влади і 

органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно 

від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких 

належить вирішення порушених у зверненнях питань. 

Звернення може бути усним чи письмовим. 

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за 

допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні 

«гарячі лінії» та записується (реєструється) посадовою особою. 

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до 

відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження 

якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути 
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надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне 

звернення). 

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання 

громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи 

скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником 

(заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено 

електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості 

про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при 

надсиланні електронного звернення не вимагається. 

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з 

відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, 

крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону. 

Застосування мов у сфері звернень громадян і рішень та відповідей на них визначає 

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». 

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, 

підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. 

Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм 

власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх 

повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю 

відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав 

звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття 

обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін 

повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями. 

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим 

особам, дії чи рішення яких оскаржуються. 

Згідно зі ст. 8 Закону № 393/96-ВР письмове звернення без зазначення місця 

проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо 

встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. 

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж 

громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті 

звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього закону, та звернення осіб, 

визнаних судом недієздатними. 

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про 

що повідомляється особі, яка подала звернення. 

Відповідно до ст. 3 Закону № 393/96-ВР під зверненнями громадян слід розуміти 

викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і 

скарги: 

- пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, 

рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, 

депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання 

суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного 

і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і 

суспільства; 

- заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації 

закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або 

повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів 

України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо 

поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за 

особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо; 

- скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів 

громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів 
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місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об`єднань громадян, 

посадових осіб. 

Статтею 19 Закону № 393/96-ВР передбачено, що органи державної влади і 

місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм 

власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові 

особи в межах своїх повноважень зобов'язані: 

- об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги; 

- у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної 

інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову; 

- на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що 

розглядає його заяву чи скаргу; 

- скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених 

законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним 

актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати 

причини та умови, які сприяли порушенням; 

- забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку 

з заявою чи скаргою рішень; 

- письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і 

суть прийнятого рішення; 

- вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку 

матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його 

прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких 

було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний 

термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового 

колективу чи об'єднання громадян за місцем проживання громадянина; 

- у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз'яснити порядок оскарження 

прийнятого за нею рішення; 

- не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам; 

- особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, 

вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та 

інформувати населення про хід цієї роботи. 

Термін розгляду звернень громадян. 

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх 

надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 

п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у 

зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, 

організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про 

що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення 

питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів. 

На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути 

скорочено від встановленого цією статтею терміну. 

Безоплатність розгляду звернення. 

Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, 

організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи 

розглядають звернення громадян, не стягуючи плати. 

Відповідальність за подання звернень протиправного характеру. 

Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та їхніх 

посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій 

незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної 

ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним 

законодавством. 
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