
             

 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ЩОДО НЕУХИЛЬНОГО 

ВИКОНАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН 

 

           Кілійське міжрайонне управління водного господарства за 

організаційно-правовою формою є державною організацією та є юридичною 

особою публічного права створеною органом державної влади. 

          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. 

          Згідно 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. 

         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  
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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 місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, об`єднань громадян, посадових осіб. 

  Згідно ст.4 Закону № 393/96-ВР до рішень, дій (бездіяльності), які 

можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності, 

внаслідок яких: 

порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи 

громадян); 

створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних 

інтересів чи свобод; 

незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його 

незаконно притягнуто до відповідальності. 

За статтею 5 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 подано окремою особою (індивідуальне) або 

групою осіб (колективне). 

Особливою формою колективного звернення громадян до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу 

місцевого самоврядування є електронна петиція. 

 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 надіслане з  
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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. 

Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в 

порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової 

допомоги. 

          Згідно ст. 7 Закону № 393/96-ВР звернення, оформлені належним 

чинним 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 обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в 

той же термін повертається громадянину з відповідними роз`ясненнями. 

Відповідно ст.8 цього Закону письмове звернення без зазначення місця 

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

неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не 

підлягає. 

Дія цього Закону, згідно ст.12 не поширюється на порядок розгляду заяв 

і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-

процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист 

економічної конкуренції, законами України "Про судоустрій і статус 

суддів" та "Про доступ до судових рішень", Кодексом адміністративного 

судочинства України, законами України "Про запобігання корупції", "Про 

виконавче провадження". 
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Порядок розгляду звернень визначено ст. 15 Закону № 393/96-ВР, відповідно 

до якої органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові 

особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності, об`єднань громадян, до повноважень яких 

належить розгляд заяв (клопотань), зобов`язані об`єктивно і вчасно 

розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення 

відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, 

повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань). 

Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов`язковому 

порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого 

входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом 

керівника або особи, яка виконує його обов`язки. 

Згідно ст.17 Закону № 393/96-ВР скарга на рішення, що оскаржувалось, 

може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом 

одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу 

ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з 

порушенням зазначеного терміну, не розглядаються. 

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

влади 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  
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перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до 

усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та 

інформувати населення про хід цієї роботи. 

Вілповідно ст.20 цього Закону 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. 

  Статтею 22 Закону № 393/96-ВР встановлено, що керівники та інші 

посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань 

громадян зобов'язані проводити особистий прийом громадян. 

  Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний 

для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому 

доводяться до відома громадян. 

  Згідно ст.24 Закону № 393/96-ВР особи, винні у порушенні цього 

Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, 

передбачену законодавством України. 

 Крім вищезазначених положень Закону № 393/96-ВР по зверненню 

громадян, для забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних 

повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до 

публічної інформації діє Закон України «Про доступ до публічної 

інформації» від 13.01.2011р. №2939-VI (далі-Закон № 2939), який визначає 

порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, 

що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, 

що становить суспільний інтерес. 

 Згідно ст.1 Закону № 2939 публічна інформація - це відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 

була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних 

повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. 

 Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. 
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         Статтею 3 цього Закону право на доступ до публічної інформації 

гарантується обов'язком розпорядників інформації надавати та 

оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом. 

 У статті 12 Закону № 2939 визначені суб'єкти відносин у сфері доступу 

до публічної інформації якими є: 

1) запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян 

без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень; 

2) розпорядники інформації - суб'єкти, визначені у статті 13 цього 

Закону; 

3) структурний підрозділ або відповідальна особа з питань доступу до 

публічної інформації розпорядників інформації. 

 Відповідно ст.13 Закону № 2939 розпорядниками інформації для цілей 

цього Закону визнаються: 

1) суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші 

державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади 

Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні 

управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є 

обов'язковими для виконання; 

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, 

бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо 

використання бюджетних коштів … . 

 За умов ст.14 Закону № 2939 розпорядники інформації зобов'язані  

надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також 

у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і 

оновлювати оприлюднену інформацію. 

        Згідно ст.19 Закону № 2939 запит на інформацію - це прохання особи до 

розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у 

його володінні. 

 Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом 

на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто 

чи ні, без пояснення причини подання запиту. 

 Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. 

Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, 

факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. 

 Письмовий запит подається в довільній формі. 

 Запит на інформацію має містити:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n86
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1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу 

електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; 

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст 

документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. 

Згідно ст.20 Закону № 2939 розпорядник інформації має надати відповідь 

на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання 

запиту. 

 У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для 

захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових 

продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних 

явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і 

загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин 

з дня отримання запиту. 

 

         


