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АНОТАЦІЯ 

 

Котляревська Г.М. Адміністративно-правове забезпечення 

механізму звернення громадян в Україні. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук зі спеціальності 12.00.07 –адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право. – Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2020.  

Дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно -

правовій науці цілісним комплексним дослідженням, присвяченим 

адміністративно-правовому забезпеченню механізму звернення 

громадян в Україні.  

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукової проблеми – розробки теоретичних основ і 

практичних рекомендацій та обґрунтування основних напрямів 

покращення адміністративно-правового забезпечення механізму 

звернення громадян в Україні. 

Обґрунтовано, що звернення громадян є: формою громадського 

контролю за діяльність органів державної влади в цілому, та окремих 

посадових чи службових осіб зокрема, за допомогою якої виражається 

вимога громадян щодо поновлення порушеного права; способом 

формування правосвідомості громадян, що є запорукою становлення 

громадянського суспільства; по-третє, формою участі населення в 

державному управлінні та вирішенні державних та громадських справ, 

шляхом цілеспрямованого впливу громадянина на діяльність с уб’єктів 

владних повноважень. 

Обґрунтовано концептуальний підхід, за яким інститут звернення 

громадян є одним із механізмів взаємодії держави та суспільства, 

визначено його роль у процесі реалізації прав і свобод людини в 
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умовах формування громадянського суспільства в Україні. З’ясовано, 

що у процесі дослідження інституту звернень громадян як специфічної 

науково-практичної категорії, найбільш виваженим та узгодженим із 

сучасними правовими реаліями видається диференційований розгляд 

структури інституту звернень громадян. Так, із матеріальної точки 

зору, елементами інституту звернень громадян є норми, які визначають 

спеціальний понятійний апарат, суб’єктний склад урегульованих 

правовідносин, права та обов’язки сторін, що беруть участь в 

адміністративно-правових відносинах, відповідальність за порушення 

законодавства про звернення громадян.  Доведено, що інститут 

звернення громадян виконує такі функції (основні напрямки правового 

впливу на суспільні відносини, що відображають їх роль та 

призначення в регулюванні останніх і здійснюються за допомогою 

відповідних засобів з метою належної реалізації та захисту прав, 

свобод та законних інтересів  громадян): 1) правоохоронна; 

2) регулятивна; 3) сприяюча; 4) інформаційна; 5) контрольна; 

6) стимулююча. 

Що стосується процедурних аспектів, встановлено, що 

елементами інституту звернень громадян є норми, які визначають: 

процедуру подання та розгляду звернення громадян як 

регламентований нормами права порядок дій у сфері публічного 

адміністрування, якого спрямовано на реалізацію та поновлення 

соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних 

інтересів людини та громадянина; процедурні особливості діяльності 

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 щодо розгляду звернень громадян; порядок 

контролю за процедурою розгляду звернень громадян тощо.  
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Наголошено, що інститут звернень та інститут запитів на 

інформацію мають єдине функціональне призначення – забезпечення 

реалізації прав і свобод людини і громадянина. Вказан і інститути 

можуть мати вираз у подані прохань до органів державної влади й 

органів місцевого самоврядування, проте при поданні звернення 

прохання буде стосуватися сприяння реалізації закріплених 

Конституцією України та чинним законодавством прав та інтере сів 

громадян, а при поданні запиту на інформацію – надання публічної 

інформації, що знаходиться у володінні розпорядника інформації.  

Запропоновано авторський варіант систематизації та класифікації 

звернень громадян із застосуванням значної кількості різних  критеріїв 

для розподілу на види, що позитивним чином впливає на розуміння їх 

сутності та унікальності. Розкрито специфіку та основні сутнісні 

характеристики електронної петиції як різновиду звернень громадян у 

контексті новел національного законодавства. Зосереджено увагу на 

характеристиці основних вимог до змісту та форми звернень громадян.  

Встановлено, що скарги та заяви, предметом яких є 

функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та 

порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, 

правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень 

характеризуються рядом особливостей.  

Виокремлено специфічні характеристики, яких притаманно 

антикорупційним зверненням: метою подання антикорупційного 

звернення є недопущення, відвернення та сприяння виявленню ознак 

корупції та порушень антикорупційних вимог, заборон, обмежень;  

суб’єктом подання антикорупційного звернення є як громадянин 

України (або особи, які не є громадянами України, однак законно 

знаходяться на її території, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами), так і юридичні особи, громадські об’єднання та їх члени; 

суб’єктом, з діяльністю якого пов’язано подання антикорупційного 
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звернення, є суб’єкти, на яких поширюється дія антикорупційного 

законодавства; суб’єктом, до якого подано антикорупційне звернення, 

може бути Національне агентство з питань запобігання корупції, 

керівництво чи інший представник органу, підприємства, установи чи 

організації, в яких було вчинено корупційне правопорушення та 

правопорушення, яких пов’язано з корупцією, уповноважені суб’єкти в 

сфері запобігання корупції; нормативно-правовою основою подання 

антикорупційних звернень є законодавство у сфері запобігання 

корупції тощо.  

Досліджено склад учасників суспільних відносин, яких пов’язано 

з розглядом антикорупційних звернень. Акцентовано увагу на тому, що 

якісною ознакою набуття спеціального статусу викривача є причинно -

наслідковий зв’язок між наявною у нього інформацією про порушення 

антикорупційного законодавства та умовами її отримання.  

Досліджено систему суб’єктів, які беруть участь у 

правовідносинах щодо розгляду звернень громадян : 1) суб’єкти, що 

звертаються – це дієздатні громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, які перебувають на території держави на законних 

підставах; 2) особи, що розглядають звернення і приймають за ними 

рішення, а саме: органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання 

громадян, засоби масової інформації; 3)  суб’єкти, які сприяють 

розгляду звернення, до яких належать особи, що надають інформацію 

задля прийняття обґрунтованого рішення; 4)  представники – особи, які 

правомочні подавати звернення в інтересах громадянина, а саме: 

адвокати, законні представники неповнолітніх та недієздатних осіб, 

представники трудових колективів, правозахисних організацій, інші 

уповноважені особи.  

Проаналізовано механізми реагування держави на звернення 

громадян у сучасних умовах розвитку суспільства, особливості та 
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специфіку процедури розгляду усного та письмового звернення . 

Доведено, що процедура розгляду звернення громадян різниться в 

залежності від ряду критеріїв, а саме: від виду звернення, від суб ’єкта 

подання, від суб’єкта, до якого подано звернення, від форми подання 

звернення, від порядку розгляду тощо.  

Досліджено механізм розгляду звернень громадян в межах 

концепту «єдиного входу» їх опрацювання Урядовим контактним 

центром. Встановлено, що опрацювання звернень громадян через 

систему «єдиного входу» означає регламентований нормами права 

порядок дій Урядового контактного центру у сфері публічного 

адміністрування, якого спрямовано на реалізацію та поновлення 

соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних 

інтересів людини та громадянина та скорочення строку розгляду 

звернень громадян. Визначено, що у порядку «єдиного входу» може 

бути опрацьовано звернення громадян, яких було направлено до 

органів виконавчої влади, що приєдналися до експериментального 

проекту через підписання меморандуму. Звернуто увагу на те, що до 

звернень громадян, яких може бути опрацьовано в межах «єдиного 

входу» застосовуються загальні вимоги, які поширюються на всі види 

звернень. 

Розглянуто теоретико-правові засади правової природи відповіді 

на заяву (клопотання). Встановлено, що вказану групу рішень суб ’єктів 

публічного адміністрування слід віднести до адміністративних актів. 

До основних ознак, яких притаманно відповіді за результатами 

розгляду заяв (клопотань) як адміністративному актові віднесено такі: 

приймається суб’єктом публічної адміністрації, до компетенції якого 

належить розгляд даної заяви (клопотання); завжди стосується 

конкретної (індивідуально-визначеної) справи або питання, якого 

визначено у заяві (клопотанні) та спрямовується на його вирішення; є 

персоніфікованим актом, тобто є формально обов’язковим для 
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персоніфікованих (чітко визначених) осіб, містить індивідуальні 

приписи, які стосуються суб’єктивних прав та/чи обов’язків адресата 

цього акту, оскільки розрахований на врегулювання лише конкретної 

життєвої ситуації; має зовнішню дію, спрямовану на приватних осіб, їх 

права, обов’язки та інтереси.  

Виокремлено обов’язкові структурні складові оцінювання 

діяльності щодо розгляду звернень громадян, серед яких: метою 

проведення оцінювання є перевірка дотримання законності та 

дисципліни щодо розгляду звернень громадян; об’єктом оцінювання є 

діяльність, якої пов’язано з опрацюванням звернень громадян; 

суб’єктами, що уповноважені здійснювати оцінювання, можуть бути як 

громадяни та інституції громадянського суспільства при здійсненні 

суб’єктивного та нормативно не врегульованого оцінювання, так і 

суб’єкти владних повноважень при здійсненні об’єктивного та 

нормативно передбаченого оцінювання; показники оцінювання носять 

суб’єктивний та об’єктивний характер, при чому вони можуть 

різнитися в залежності від рівня правової культури, правової 

регламентації, стану розвитку суспільних відносин тощо; методика 

проведення оцінювання є нормативно закріпленою для оцінки роботи 

зі зверненням громадян органами виконавчої влади . 

Визначено, що критерії оцінювання діяльності щодо розгляду 

звернень органами державної виконавчої влади, залежно від їх 

функціонального призначення, є системою, яка складається з таких 

елементів: критерії дотримання прав особи, яка подала звернення; 

критерії дотримання процедури розгляду звернень громадян; критерії 

дотримання організації діловодства із зверненнями; критерії 

дотримання організаційних обов’язків органів державної виконавчої 

влади щодо розгляду звернень.  

Проаналізовано теоретико-правові засади притягнення до  

відповідальності за порушення  законодавства про звернення громадян  
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та доведено, що характер відповідальності за порушення законодавства 

про звернення громадян має визначатися індивідуально, з урахуванням 

кожного конкретного випадку, з можливістю використання всіх 

існуючих засобів державного примусу.  

Доведено, що критично важливим фактором модернізації 

механізму звернення громадян в Україні на шляху до європейського 

співтовариства є індивідуалізація діалогу, що пояснюється 

незавершеністю процесів політичної структуризації суспільства та 

необхідністю посилення відкритості та прозорості підготовки та 

прийняття державно-управлінських рішень.  

Акцентовано увагу на тому, що підвищенню ефективності, 

відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно -

телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, 

орієнтованої на задоволення потреб громадян, сприяє така форма 

організації державного управління як електронне урядування. 

Видається, саме інструменти е-урядування здатні забезпечити значне 

покращення якості обслуговування фізичних і юридичних осіб та 

підвищення відкритості, прозорості та ефективності діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. При цьому, 

розвиток електронного урядування та демократичних процесів, 

застосування загальновизнаної системи демократичних цінностей, 

зокрема, щодо участі громадян та інститутів громадянського 

суспільства в процесах формування та реалізації державної політики, 

відіграють ключову роль у забезпеченні економічного та соціального 

прогресу в державі.  

Встановлено, що досить важливим питанням є питання 

розширення спектру та надійності засобів комунікації, покликаних 

інформувати громадян про технологію та процедури прийняття та 

реалізації рішень, які стосуються  безпосередньо місцевих громад.  
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Зазначено, що важливу роль у формуванні дієвих механізмів 

реагування на звернення громадян відіграє системне використання 

можливостей, які відкриваються завдяки запровадженню новітніх 

інформаційний технологій, що створюють суттєві можливості для 

оперативного доступу осіб та громадян до суспільно значущої 

інформації, допомагають зробити процес прийняття та реалізації 

рішень у сфері державного управління прозорим та обґрунтованим.  

Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, 

адміністративно-правовий інститут, взаємодія держави та 

суспільства, електронна петиція, заява, захист прав і свобод людини 

та громадянина, інститут звернень громадян, механізм звернення 

громадян, механізм реалізації права на звернення, механізм реагування 

на звернення, письмове звернення, пропозиція, публічне 

адміністрування, скарга, суб’єкт публічної адміністрації, усне 

звернення. 

 

 

ANNOTATION 

 

Kotliarevska H.M. Administrative and legal support of the mechanism 

of citizens’ appeals in Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for a Doctoral Degree in Law: Specialty 12.00.07 – 

«Administrative law and process; finance law; information law». – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020.  

The dissertation is one of the first in the domestic administrative -

legal science integral complex research devoted to administrative and legal 

support of the mechanism of citizens’ appeals in Ukraine. 

It has produced theoretical generalization and a new solution of the 

scientific challenge – the development of theoretical fundamentals and 

practical recommendations and substantiation of the basic directions for 
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advancing administrative and legal support of the mechanism of citizens ’ 

appeals in Ukraine. 

The doctoral candidate has justified that citizens ’ appeals is: a form 

of the public control over activities of the state authority in general and 

individual officials or officers in particular, which facilitates the expression 

of citizens’ appeals to resume a violated right; a way of forming citizens ’ 

legal awareness which is a key to the establishment of a civil society; third, 

a form of community participation in public administration and solution of 

state and social problems through a goal-oriented influence of a citizen on 

activities of power entities.  

The thesis has grounded the conceptual approach, according to which 

the institute of citizens’ appeals is of one of the mechanisms of interaction 

between the state and the society, and identified its role in the process of 

enjoyment of human rights and freedoms in the context of building the civil 

society in Ukraine. It is found out that in the course of the study of the 

institute of citizens’ appeals as a specific scientific-practical category, the 

differential examination of its structure is seemed as the most reasonable 

and aligned to modern legal realities. Thus, from the material standpoint, 

the elements of the institute of citizens’ appeals are the rules which define 

the special conceptual framework, parties of the regulated legal relations, 

rights and obligations of the parties involved in administrative -legal 

relations, a responsibility for the breach of the legislation on citizens’ 

appeals. The paper has proved that the institute of citizens ’ appeals 

exercises the following functions (the primary areas of legal influence on 

the social relations which reflect their role and aim in the regulation of the 

latter and are implemented through the relevant means for an adequate 

enjoyment and protection of civil rights, freedoms and legitimate interests): 

1) law enforcement; 2) regulatory; 3) promotional; 4) informational; 

5) control; 6) stimulatory.  
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As for procedural aspects, it has been established that the elements of 

the institute of citizens’ appeals are norms which define: a procedure of 

filling and examining a citizens’ requests as a statutory regulated order in 

public administration, which is aimed at realizing and resuming socio-

economic, political or personal rights and legitimate interests of a man and 

a citizen; procedural features of activities of state and local self -

government authorities, civil associations, enterprises, institutions, 

organizations irrespective of their ownership form, mass media, 

officials according to their areas of responsibility with the examination of 

citizens’ requests; control over the procedure of examination of citizens ’ 

requests etc.  

It is stressed the institute of citizens ’ appeals and the institute of 

requests for information have a common functional purpose – to guarantee 

the exercise of human and civil rights and freedoms. The mentioned 

institutes can be expressed in filing applications to public authorities and 

local self-government bodies. However, when one appeals, a petition 

concerns the facilitation of enjoyment of the civil rights and interests 

enshrined in the Constitution of Ukraine and current legislation, and when 

one files a request for information – the provision of public information 

which an information manager possesses.  

The author’s interpretation of systematization and classification of 

citizens’ appeals with the use of an array of different criteria for the 

division into types, that positively influences the understanding of their 

essence and unique natures, has been proposed. The specifics and principal 

significant characteristics of an e-petition as a kind of citizens’ appeals in 

the context of amendments of the national legislation have been covered. 

The focus is on the characteristics of key requirements for the content and 

form of citizens’ appeals. 

The research has established that complaints and applications, the 

subject matter of which is the functioning of the anti-corruption system in 
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Ukraine, content and procedure of the application of preventive anti-

corruption mechanisms, rules for the elimination of effects of corruption -

related offences, are characterized by a set of features.  

The peculiar characteristics, which usually include anti -corruption 

address, have been distinguished: the purpose of filing an anti -corruption 

appeal is to prevent, deter and facilitate the detection of corruption signs 

and violations of anti-corruption requirements, prohibitions, restrictions; 

the subject of anti-corruption appeal is a citizen of Ukraine (or persons who 

are not citizens of Ukraine but legally stay on its territory, if not provided 

otherwise by international treaties) as well as legal entities, non-

governmental associations and their members; the entity whose activity is 

related to the filing of anti-corruption appeals are the entities are 

subjected to the effect of the anti-corruption legislation; a subject which 

receives an anti-corruption appeal may be the National Agency on 

Corruption Prevention, senior officials or other representative of a body, 

enterprise, establishment or organization where a corruption offence or 

corruption-related offences took place, authorized subjects in the area of 

corruption prevention; anti-corruption laws are the regulatory framework 

for filing anti-corruption appeals etc.  

The parties of social relations, who relate to the examination of anti -

corruption appeals, have been studied. The focus is on the fact that an 

attribute of gaining a special status of a whistle-blower is the cause and 

effect relationships between his information on the violation of anti-

corruption legislation and conditions of its acquisition.  

The system of entities participating in the legal relations in terms of 

the examination of citizens’ appeals has been considered: 1) requesters are 

legally competent citizens of Ukraine, foreigners and persons without 

citizenship, who legally stay in Ukraine; 2) persons who examine appeals 

and render decisions, namely: state and local self-government authorities, 

enterprises, establishments, organizations, citizen groups, mass media; 
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3) entities facilitating the examination of a request which include persons 

who provide information for the approval of well-reasoned decision; 

4) representatives – persons authorized to submit appeals on behalf of a 

citizen, namely: lawyers, legal representatives of minors or incapacitated 

persons, representatives of staff, law enforcement organizations, other 

persons entitled. 

The dissertation has analyzed the mechanism of state response to 

citizens’ appeals under present-day conditions of the social development, 

features and specifics of a procedure of the examination of an oral and 

written request. It has been proved the procedure of examination of 

citizens’ appeals differs depending on a range of criteria, namely: a type of 

appeals, a requester, request addressee, form of request, examination 

procedure etc. 

The doctoral candidate has studied the mechanism of examination of 

citizens’ appeals within the framework of the concept of «a single sign-on» 

of their processing by the Government Contact Center. It has been 

established that the processing of citizens’ requests via the system of «a 

single sign-on» means a statutory regulated course of actions of the 

Government Contact Center in the field of public administration, which is 

aimed at exercising and resuming socio-economic, political and personal 

rights and legitimate interests of a man and a citizen and reducing 

examination term for citizens’ appeals. The research has determined that in 

the context of «a single sign on», it may be processed citizens’ appeals sent 

to the executive authorities which joined the pilot project by signing the 

memorandum. The author pays attention to the fact that citizens ’ appeals, 

which may be processed under the framework of «a single sign-on», are 

subjected to general requirements that cover all types of appeals.  

Theoretical and legal fundamentals of the legal nature of a response 

to an application (petition) have been considered. It has been established 

that the mentioned group of decisions of public administration entities 
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should be attributed to administrative acts. The essential features, which are 

characterized by responses upon the results of the examination of 

applications (petitions) similar to administrative act, are as follows: it is 

made by a public entity, which is authorized to examine an application; the 

application always concerns a particular (specific) case or a matter, which 

is outlined in the application (petition) and focuses on its solution; it is a 

personified act, i.e. de jure mandatory for personified (specific) persons, 

includes individual instructions which relate to subjective rights and/or 

obligations of an addressee of this act, because it is designed for settling a 

particular real-life situation; it has an external action oriented to private 

actors, their rights, duties and interests.  

The obligatory structural elements of the evaluation of activities on 

the examination of citizens’ appeals are specified as follows: the purpose of 

the assessment is to control compliance with the rule of law and discipline 

on the examination of citizens’ appeals; the object of evaluation is the 

activity related to the processing of citizens’ appeals; subjects which are 

authorized to carry out the evaluation may be both citizens and institutions 

of the civil society under the performance of subjective and statutory 

unregulated assessment, as well as public entities under the exercise of an 

impartial and statutory stipulated evaluation; evaluation indicators are 

subjective and objective, and they may differ depending on the level of 

legal culture, legal regulations, the state of development of public relations, 

etc.; the methodology of assessment is statutory envisaged for the 

assessment of work with citizens’ appeals by executive authorities.  

It has been defined that criteria for the evaluation of activities on the 

examination of appeals by the executive authorities, depending on their 

purpose of use, are a system consisted of the following elements: criteria of 

respect for an applicant’s rights; criteria of compliance with the procedure 

of examination of citizens’ appeals; criteria of observance of organizational 

duties of executive authorities in terms of the examination of appeals.  
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The author has analyzed theoretical and legal fundamentals of 

bringing to responsibility for the violation of the legislation on citizens ’ 

appeals and proved that a nature of the responsibility for the violation of 

the mentioned legislation should be determined individually, taking into 

account every specific case with an option to use all available means of the 

state coercion. 

It has been justified that critically important factor of modernization 

of the mechanism of citizens’ appeals in Ukraine on the way towards the 

European community is individualization of a dialogue tha t is explained by 

the incompleteness of the processes of political structuring of the society 

and a need to intensify an openness and transparency of the preparation and 

adoption of state managerial decisions.  

The focus is on the fact that such a form of the organization of public 

administration as e-governance contributes to the enhancement of 

performance, openness and transparency of activities of state and local self -

government authorities with the use of information telecommunication 

technologies for the formation of a new type of the state focused on 

meeting public needs. It seems that the very tools of e -governance can 

guarantee major improvement of the quality of service of natural and legal 

persons and advance openness, transparency and effectiveness  of activities 

of state and local self-government authorities. At the same time, the 

development of e-governance and democratic processes, the application of 

the well-established system of democratic values, in particular, relating to 

the participation of citizens and institutes of the civil society in the 

processes of formation and implementation of the state policy, play an 

integral role in keeping economic and social progress of the state.  

It has been established that there is an essential issue concerning the 

spread of a spectrum and reliability of mass media charged with informing 

citizens about the technology and procedures of approval and 

implementation of the decisions directly relating to the local communities.  
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The dissertation has stated that crucial role in developing efficient 

mechanisms of response to citizens’ appeals belongs to the systemic use of 

opportunities, which are available due to the introduction of innovative 

information technologies that create integral options for immediate access 

of persons and citizens to socially relevant information, assist in making 

the process of approval and implementation of public administration 

decisions transparent and reasonable.  

Key words: administrative and legal support, administrative and 

legal institute, cooperation of state and society, e -petition, application, 

protection of human and civil rights and freedoms, institute of citizens ’ 

appeals, mechanism of citizens’ appeals, mechanism of implementation of 

right to appeal, mechanism of response to appeal, written request, 

proposal, public administration, complaint, public administration entity, 

oral request.  

 

  



17 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА  

 

Монографії, підручники та навчальні посібники:  

 

1. Котляревська Г.М. Сучасний стан та перспективи розвитку 

інституту звернення громадян в Україні: адміністративно -правовий 

аспект : монографія. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2020. 

360 с. 

 

В яких опубліковано основні наукові результати дисертації:  

 

2. Котляревська Г.М. Особливості правового статусу заявника. 

Правові новели. 2020. № 10. С. 85–90.  

3. Котляревська Г.М. Особливості процедури подання звернень 

громадян в усній формі. Право та державне управління. 2020. № 1. 

Т. 1. С. 71–78. 

4. Котляревська Г.М. Скарга на дії (бездіяльність) чи рішення 

суб’єкта владних повноважень як спосіб захисту прав і свобод людини 

і громадянина в Україні. Юридичний науковий електронний журнал . 

2018. № 2. С. 387–395.  

5. Котляревська Г.М. Електронна петиція як вид звернення 

громадян. Держава та регіони. Серія: Право. 2019. № 3. С. 113–119.  

6. Котляревська Г.М. Інститут звернення громадян як показник 

результативності та ефективності функціонування публічної 

адміністрації. Приватне та публічне право. 2020. № 2. С. 94–100. 

7. Котляревська Г.М. Теоретико-правові засади звернень 

громадян до Національної поліції України. Юридичний бюлетень. 

2019. № 11. Т. 1. С. 76–82.  



18 

 

8. Котляревська Г.М. Механізм розгляду звернень громадян 

Службою безпеки України. Юридичний науковий електронний журнал . 

2019. № 6. С. 279–287. 

9. Котляревська Г.М. Контроль за дотриманням законодавства 

про звернення громадян: поняття та зміст. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2019. № 5. С. 297–302.  

10. Котляревська Г.М. Щодо питання удосконалення 

законодавства про звернення громадян. Правова позиція. 2020. № 2 

(27). С. 62–69.     

11. Котляревська Г.М. Щодо втілення принципів 

адміністративного права під час розгляду звернень суб’єктом 

публічної адміністрації. Право та державне управління. 2017. № 3. 

С. 89–98. 

12. Котляревська Г.М. Особливості притягнення до 

адміністративної відповідальності за порушення права на звернення . 

Держава та регіони. Серія: Право. 2019. № 4. С. 63–71.  

13. Котляревська Г.М. Правова природа рішень, які приймаються 

суб’єктом публічної адміністрації як наслідок розгляду заяви 

(клопотання). Правові новели. 2019. № 9. С. 95–101. 

14. Котляревська Г.М. Застосування адміністративного розсуду 

під час розгляду звернень суб’єктом публічного адміністрування. 

Юридичний науковий електронний журнал.  2017. № 3. С. 356–362.  

15. Котляревська Г.М. Щодо співвідношення інститутів 

звернення громадян та запиту на інформацію. Держава та регіони. 

Серія: Право. 2018. № 1. С. 72–78. 

16. Котляревська Г.М. Механізм розгляду звернень громадян в 

рамках концепту «єдиного входу». Держава та регіони. Серія: Право . 

2020. № 2. С. 66–73. 



19 

 

17. Котляревська Г.М. Теоретико-правові засади звернень 

громадян до Кабінету Міністрів України. Право та державне 

управління. 2020. № 2. Т. 1. С. 94–99. 

18. Котляревська Г.М. Антикорупційне звернення: особливості 

елементів сутністно-процедурної характеристики. Актуальні проблеми 

вітчизняної юриспруденції. 2019. Спец. вип. Т. 2. С. 117–126. 

19. Котляревська Г.М. Теоретико-правові засади оцінювання 

діяльності щодо розгляду звернень громадян. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2018. № 2. С. 246–252. 

20. Котляревська Г.М. Теоретико-правові засади розгляду 

звернень громадян органами місцевого самоврядування. Актуальні 

проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. Спец. вип. Ч. 2. С. 165–170. 

21. Котляревська Г.М. Механізм розгляду звернень громадян 

митними органами. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія: «Юриспруденція».  2019. № 42. Т. 1. С. 134–142. 

 

Які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:  

 

22. Котляревська Г.М. До проблеми співвідношення інститутів 

звернення громадян та запиту на інформацію. Правові системи 

суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку  : матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 17–18 

листопада 2017 р. Львів : Західноукраїнська організація «Центр 

правничих ініціатив», 2017. С. 67–71. 

23. Котляревська Г.М. Правове забезпечення механізму розгляду 

звернень громадян в межах концепту «єдиного входу». Правове 

забезпечення політики держави на сучасному етапі її розвитку  : 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 6–

7 березня 2020 р. Харків : ГО «Східноукраїнська наукова юридична 

організація», 2020. С. 89–94. 



20 

 

24. Котляревська Г.М. Щодо сутністно-процедурної 

характеристики антикорупційних звернень. Теоретичні та практичні 

проблеми правового регулювання суспільних відносин  : матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 17–18 січня 

2020 р. Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2020. С. 61–66. 

25. Котляревська Г.М. До питання структури інституту звернення 

громадян. Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 12–

13 квітня 2019 р. Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2019. 

С. 73–78. 

26. Котляревська Г.М. Щодо функцій інституту звернення 

громадян. Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та 

правозастосування : матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Запоріжжя, 26–27 жовтня 2018 р. Запоріжжя : 

Запорізька міська громадська організація «Істина», 2018. С. 89–94. 

27. Котляревська Г.М. Щодо суб’єктів провадження за 

антикорупційними зверненнями. Становлення громадянського 

суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя : матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м.  Дніпро, 4–5 травня 

2018 р. Дніпро : ГО «Правовий світ», 2018. С. 102–106.  

28. Котляревська Г.М. Деякі аспекти відповідальності за 

порушення законодавства про звернення громадян. Розвиток 

державності та права в Україні: реалії та перспективи  : матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 16–17 вересня 

2016 р. Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих 

ініціатив», 2016. С. 73–78. 

29. Котляревська Г.М. Окремі аспекти модернізації механізму 

звернення громадян в Україні на шляху до європейського 

співтовариства. Верховенство права у процесі державотворення та 

захисту прав людини в Україні : матеріали міжнародної науково-



21 

 

практичної конференції, м. Одеса, 10–11 лютого 2017 р. Одеса : ГО 

«Причорноморська фундація права», 2017.  С. 82–86. 

30. Котляревська Г.М. До питання застосування 

адміністративного розсуду суб’єктами публічної адміністрації під час 

розгляду звернень громадян. Сучасні проблеми правової системи та 

державотворення в Україні : матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, м. Запоріжжя, 22–23 лютого 2019 р. 

Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2019. 

С. 45–49. 

31. Котляревська Г.М. Стадії та етапи процедури розгляду 

письмових звернень громадян. Становлення громадянського 

суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя : матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 3–4 травня 

2019 р. Дніпро : ГО «Правовий світ», 2019. С. 68–72. 

  



22 

 

ЗМІСТ 

 

 

ВСТУП……………………………..……………………….…………24 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН………40 

 

1.1. Стан та напрямки розвитку наукової думки щодо 

адміністративно-правового забезпечення механізму звернення 

громадян в Україні……………….………………………………………...40 

1.2. Методологія дослідження адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян……………..………..……67 

1.3. Поняття та правова природа звернення громадян………........86 

1.4. Правове регулювання інституту звернень громадян………...113 

 

РОЗДІЛ 2. ЯКІСНО-ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ІНСТИТУТУ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН.….………………………...146 

2.1. Класифікація звернень громадян………………..…………..…146 

2.2. Електронна петиція як різновид звернень громадян……......204 

2.3. Вимоги до змісту та форми звернень громадян  ……………..215 

 

РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ 

ГРОМАДЯН.……………………………………………………………....229 

3.1. Суб’єкти, які беруть участь у правовідносинах щодо розгляду 

звернень громадян……………………………………………………..….229 

3.2. Процедура розгляду усного звернення………………...……...260 

3.3. Процедура розгляду письмового звернення  ……..…………294 

 



23 

 

РОЗДІЛ 4. НОВІТНЯ ПАРАДИГМА АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗВЕРНЕННЯ 

ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ………………………………………..………323 

4.1. Сучасні тенденції розвитку механізму звернення громадян в 

Україні………………………………….....………………………………..323 

4.2. Перспективи модернізації механізму звернення громадян в 

Україні на шляху до європейського співтовариства…………….…..341 

 

ВИСНОВКИ ………………………….………………………………369 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………..…….…….....376 

ДОДАТКИ………………..………..…………………..……………...430 

  



24 

 

ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Євроінтеграційні процеси в 

Україні, адаптація чинного законодавства до міжнародних стандартів, 

демократизація політичної системи та формування громадянського 

суспільства передбачають нагальність ефективного забезпечення 

реалізації конституційних прав громадян на вільне вираження своїх 

поглядів та переконань, вільне збирання, зберігання й поширення 

інформації, вільне об’єднання громадян для захисту своїх прав, 

одержання інформації від органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, доступ до їхніх ресурсів, звернення до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також 

участі громадян в управлінні державними справами.  

Беззаперечно, на теперішній час Україна перебуває на досить 

складному етапі формування правової держави. Вагомою ж 

детермінантою реалізації сучасної концепції демократизації 

державного ладу є те, що її успіх безпосередньо залежить від того, 

наскільки захищеним та забезпеченим буде основний конституційний 

принцип – принцип верховенства права, який визначає, що людина, її 

права та свободи є найвищими цінностями та окреслюють зміст і 

спрямованість діяльності держави.  

Важливо звернути увагу і на те, що практична реалізація 

гарантованих ст. 38 Конституції України права громадян брати участь 

в управлінні державними справами та ст.  40 Конституції України права 

кожного 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, є нерозривно пов’язаною з ефективністю, 

результативністю та якістю їх діяльності та спроможністю оперативно 
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реагувати на сучасні запити суспільства за умови використання 

оптимальної кількості ресурсів. Більше того, впровадження 

«людиноцентриської» моделі побудови держави обумовлює те, що 

органи державної влади повинні більшою мірою забезпечувати та 

обслуговувати суспільство і значно менше ним «управляти».  

Показово, що держава через систему органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування оптимально намагається 

забезпечити механізм реалізації прав та свобод людини та 

громадянина, залучаючи громадян до активної участі  в управлінських 

процесах через різні форми суспільно-політичного самовираження, 

серед яких – інститут звернень громадян. І в цьому аспекті слід 

вказати, що саме звернення громадян до органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування є невід’ємним чинником 

демократизації всієї системи публічного управління, її відкритості, 

результативності та ефективності. Більше того, звернення є не лише 

адміністративно-правовим механізмом забезпечення реалізації та 

захисту прав, свобод та законних інтересів осіб та громадян, воно 

виступає й дієвим способом контролю за законністю діяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та підвищення 

ефективності, а також результативності їх діяльності. Таким чином, 

формування оновленого функціонального призначення механізму 

звернення громадян в Україні є показником належного врядування.  

Запорукою дієвого забезпечення механізму звернення громадян є 

налагодження ефективної взаємодії та співпраці суб’єктів владних 

повноважень з населенням, територіальними громадами та 

громадськими об’єднаннями, що повинно базуватися на таких 

принципах як: рівноправність, доброчесність, партнерство та 

забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина.  

Окремо варто зазначити, що хоча інститут звернень громадян як 

специфічна науково-практична категорія вже давно затвердилась у 
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загальній системі наукових знань сучасної адміністративно -правової 

науки, в умовах сучасних докорінних реформаційних державотворчих 

та правотворчих процесів в Україні теоретико-прикладне значення 

науково-обґрунтованої концепції адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян в Україні не втрачає своєї 

актуальності. Своєчасність обраного напряму пізнавального пошуку 

додатково посилюється відсутністю комплексного дослідження 

адміністративно-правового забезпечення механізму звернення 

громадян в Україні на сучасному етапі державотворення з урахуванням 

світових тенденцій розвитку.  

Таким чином, теоретична та практична значимість обраної теми, її 

недостатня теоретична розробленість та актуальність зумовили 

необхідність та важливість теоретичного обґрунтування та внесення 

науково аргументованих пропозицій та рекомендацій щодо подальшого 

удосконалення національного законодавства, що стосується 

адміністративно-правового забезпечення механізму звернення 

громадян в Україні.  

Теоретико-правовий аналіз досліджуваної проблематики 

ґрунтується на доктринальних працях таких провідних вчених: 

В.Б. Авер’янов, Н.В. Александрова, С.М. Алфьоров, О.Ф. Андрійко, 

В.І. Антипов, І.В. Арістова, О.М. Бандурка, В.М. Бевзенко, 

Ю.П. Битяк, Л.P. Біла-Тіунова, В.В. Богуцький, І.В. Бойко, 

І.Л. Бородін, В.В. Галунько, В.М. Гаращук, І.П. Голосніченко, 

С.Т. Гончарук, І.С. Гриценко, Т.О. Губанова, О.А. Заярний, В.В. Зуй, 

Р.А. Калюжний, С.В. Ківалов, З.Р. Кісіль, Р.В. Кісіль, Т.О. Коломоєць, 

В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, О.В. Кузьменко, В.І. Курило, 

О.І. Миколенко, Т.П. Мінка, Р.С. Мельник, В.Г. Перепелюк, 

В.І. Полюхович, Д.В. Приймаченко, О.М. Сибіга, С.Г. Стеценко, 

В.П. Столбовий, М.М. Тищенко, В.О. Шамрай, В.І. Шишкін, 

В.К. Шкарупа та інші. 
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Проблематика реалізації права на звернення до органів державної 

влади з метою захисту прав та свобод людини та громадянина 

досліджувалася Е.А. Афоніним, В.Т. Білоусом, М.Н. Берідзе, 

Л.Д. Воєводіним, Н.М. Драгомирецькою, О.В. Закаленко, 

Р.А. Калюжним, К.О. Кісілевичем, О.К. Костюкевичем, 

Л.І. Летнянчиним, В.В. Мальковим, С.І. Москаленком, О.А. Мостовим, 

А.М. Новицьким, В.А. Соболем, А.А. Стародубцевим, 

В.І. Цимбалюком та іншими.  

Правова природа звернення громадян в контексті принципів 

взаємодії влади та громадянського суспільства досліджувалася 

В.М. Кравчуком, Н.М. Оніщенко, О.Ф. Скакун, Ю.О. Фігель, 

методологічних підходів до сучасних державно -правових явищ – 

Н.П. Бортник, М.С. Кельманом, ролі громадськості у здійсненні 

контролю за діяльністю органів державної влади –З.С. Гладуном, 

А.С. Крупником, Т.В. Семигіною, проблем захисту прав та свобод 

громадян з позицій міжнародного права – М.В. Буроменським, 

І.Ю. Ліщиною, В.В. Лутковською, В.І. Муравйовим та іншими. 

Серед наукових досліджень, які стали науково-методологічним 

підґрунтям дослідження питання адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян в Україні , слід відзначити 

дисертацію В.П. Таранухи «Звернення громадян як засіб забезпечення 

законності в діяльності місцевих органів виконавчої влади», подану на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (2003), в якій 

автором досліджено поняття та сутність звернень громадян як засобу 

забезпечення законності в діяльності місцевих органів виконавчої 

влади. У дисертаційному проекті О.А. Мостового «Адміністративно-

правові та організаційні засади проваджень за зверненнями громадян 

до органів виконавчої влади України», поданому на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук (2011), автором 

досліджено питання удосконалення адміністративно-правових та 
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організаційних засад провадження за зверненнями громадян до органів 

виконавчої влади України. Інший аспект досліджуваної проблематики, 

а саме: проблеми удосконалення законодавчого забезпечення 

діяльності органів виконавчої влади по розгляду звернень громадян 

розкрито у дисертації Д.С.  Сірика «Правове регулювання діяльності 

органів виконавчої влади щодо розгляду звернень громадян», поданій 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (2013). У 

дисертаційній роботі В.А. Соболя «Звернення громадян як механізм 

взаємодії держави та суспільства», поданій на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук з державного управління (2014), здійснено 

науково-теоретичне обґрунтування основних засад функціонування та 

розвитку інституту звернень громадян як важливого механізму 

взаємодії держави та суспільства, визначено його роль у процесі 

реалізації прав і свобод людини в умовах формування громадянського 

суспільства в Україні.  

Комплексно досліджено концептуальні та прикладні проблеми 

роботи прокуратури зі зверненнями громадян та юридичних осіб у 

дисертації І.С. Ковальчук «Організаційно-правові проблеми розгляду 

звернень громадян і юридичних осіб в органах прокуратури», поданій 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (2008). 

Науковий пошук щодо дослідження окремих аспектів інституту 

звернення громадян до органів державної і самоврядної влади 

здійснено О.А. Зарічним у дисертації «Участь громадськості у 

здійсненні публічної влади: теоретико-правове дослідження», поданій 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (2017).  

Безперечно, теоретичні доробки вказаних науковців є неоціненним 

внеском у розвиток як теорії адміністративного права, так й інституту 

звернення громадян, зокрема. Водночас попри всю значущість 

указаних та інших наукових праць, у контексті стрімкого 

реформування та оновлення законодавства, логіка попередніх наукових 
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досліджень та інтереси практики зумовлюють актуальність потреби 

вирішення на науковому рівні низки дискусійних питань шляхом 

проведення комплексного дослідження адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян в Україні, науковим 

«базисом» для якого стали праці вказаних вчених.  

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах планів наукових 

досліджень Запорізького національного університету на 2015 –

2019 роки, комплексних наукових проектів «Основні напрямки 

удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження 

проблем теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). Крім того, 

проблематика дослідження є пов’язаною із підготовкою змін до 

адміністративного законодавства та безпосередньо стосується 

Концепції адміністративної реформи в Україні, затвердженої Указом 

Президента України від 22.07.1998  р. № 810/98; Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 

12.01.2015 р. № 5/2015; Національної стратегії сприяння  розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки, затвердженої 

Указом Президента України від 26.02.2016  р. № 68/2016; Стратегії 

реформування державного управління України на період до 2021 року, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

24.06.2016 р. № 474-р; Стратегії комунікації у сфері європейської 

інтеграції на 2018–2021 роки, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 25.10.2017  р. № 779-р.; Стратегії реформування 

системи державного нагляду (контролю), схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 18.12.2017  р. № 1020-р.; Стратегії 

розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук 
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України на 2016–2020 роки, затвердженої постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 03.03.2016 р. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

тому, щоб на основі комплексного аналізу положень чинного 

законодавства України, міжнародних правових актів та проектів 

законів, вітчизняних та зарубіжних наукових, навчальних, 

публіцистичних джерел, з урахуванням вітчизняних наукових теорій та 

позитивного досвіду, обґрунтувати концептуальні адміністративно -

правові засади забезпечення механізму звернення громадян в Україні, 

надати науково обґрунтовані пропозиції й рекомендації щодо їх 

удосконалення, виділити закономірності та  проблеми практики 

реалізації механізму звернення громадян й сформулювати сучасну 

концепцію адміністративно-правового забезпечення механізму 

звернення громадян в Україні.  

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити 

такі основні задачі: 

– ґрунтуючись на методології системного підходу, 

охарактеризувати розвиток наукової думки щодо адміністративно-

правового забезпечення механізму звернення громадян в Україні ; 

надати поглиблену інтерпретацію розвитку інституту звернення 

громадян в Україні; 

– встановити методологічні особливості пізнання інституту 

звернення громадян та розкрити онтологічний, гносеологічний та 

аксіологічний аспекти адміністративно-правового забезпечення 

механізму звернення громадян в Україні; 

– визначити поняття та надати сутністно-якісну характеристику 

звернення громадян; 

– здійснити систематизацію та обґрунтувати класифікацію 

звернень громадян; 
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– визначити основні сутнісні характеристики електронної петиції 

як різновиду звернень громадян у контексті новел національного 

законодавства; 

– розкрити основні вимоги до змісту та форми звернень громадян;  

– охарактеризувати систему суб’єктів, які беруть участь у 

правовідносинах щодо розгляду звернень громадян ; 

– розкрити особливості процедури розгляду усного звернення;  

– виділити специфіку процедури розгляду письмового звернення;  

– охарактеризувати сучасні тенденції розвитку механізму 

звернення громадян в Україні;  

– обґрунтувати перспективи модернізації механізму звернення 

громадян в Україні на шляху до європейського співтовариства та  

шляхи наповнення новим змістом адміністративно-правових засад 

звернення громадян в Україні; 

– розробити концептуальні пропозиції теоретичного та 

практичного характеру, зорієнтовані на підвищення ефективності 

адміністративно-правового забезпечення механізму звернення 

громадян в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані із 

процесом реалізації механізму звернення громадян в Україні.  

Предметом дослідження є адміністративно-правове забезпечення 

механізму звернення громадян в Україні . 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить 

сукупність методів і прийомів наукового пізнання, як 

загальнонаукових (діалектичного, історичного, логічного, системного 

аналізу тощо), так і спеціальних (документального аналізу, 

порівняльно-правового, статистичного тощо), використання яких у 

взаємозв’язку дало змогу досягти поставленої мети, забезпечити 

повноту та всебічність осмислення предмета дослідження, а також 

наукову достовірність та переконливість отриманих результатів.  



32 

 

Первинну векторну роль у дослідженні відіграв системний підхід, 

який в окремих питаннях доповнювався аксіологічним (ідеологічним) 

підходом (що дав змогу звертатися до таких сегментних ціннісних 

орієнтирів, як взаємодія держави та суспільства, мета адміністративно-

правового забезпечення, демократизація та відкритість системи 

публічного управління, основні засади (ідеї) адміністративного права 

та належного врядування тощо). Діалектичний метод був основним 

методологічним засобом пізнання сутності та змісту адміністративно-

правового забезпечення механізму звернення громадян в Україні , 

характеристики окремих видів звернення громадян в Україні, системи 

суб’єктів, які беруть участь у правовідносинах щодо розгляду звернень 

громадян, процедури розгляду усного та письмового звернення 

громадян в Україні, спрямовував і зумовлював результати наукового 

пошуку на основі ключових принципів діалектичного пізнання: 

історизму, об’єктивності, конкретності, детермінізму, розвитку, 

протиріч (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1).  

Історичний підхід сприяв виявленню закономірностей та динаміки 

розвитку інституту звернення громадян в Україні (підрозділи 1.1, 1.4), 

аналіз та синтез дозволив визначити ознаки, сутність та зміст понять 

«звернення громадян», «процедура подання звернення громадян», 

сформувати вказане та інші поняття (підрозділи 1.3, 2.2), визначити 

відмінні та спільні ознаки між інститутами звернення громадян та 

запиту на інформацію (підрозділ 1.3), а також опрацювати 

доктринальні досягнення із відповідної тематики (підрозділ 1.1). За 

допомогою форми аналізу – систематизації – визначено проблеми 

градації звернень громадян у залежності від різних критеріїв, а саме: 

від змісту звернення, від способу подання, від ознаки надходження, за 

суб’єктом подання, від форми звернення, від статусу 

заявника (підрозділи 2.1, 2.2). Структурно-функціональний метод 

застосовано під час проведення систематизації та обґрунтування 
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класифікації звернень громадян (підрозділ 2.1), дослідження 

проблематики електронної петиції як способу звернення громадян, 

який забезпечує конституційне право на учать в управлінні публічними 

справами (підрозділ 2.2), а також забезпечив зважене опрацювання 

стану правового регулювання інституту звернень 

громадян (підрозділ 1.4). 

Під час дослідження адміністративно-правового забезпечення 

механізму звернення громадян в Україні  широкого застосування 

знайшли також спеціально-правові методи. Так, формально-

догматичний (догматичний, юридико-технічний) метод дав змогу 

проаналізувати норми чинного законодавства, що закріплюють вимоги 

до змісту та форми звернень громадян, процедуру розгляду усного та  

письмового звернення громадян, вирішити окремі проблемні аспекти 

щодо подолання наслідків, спричинених порушенням положень 

законодавства України про звернення громадян, сприяючи 

встановленню прикладних меж запобігання вказаним порушенням, 

змістового та суб’єктного обсягу такого 

запобігання (підрозділи 1.4, 2.3, 3.2, 3.3). Порівняльно-правовий метод 

використано для визначення напрямів удосконалення правових засад 

інституту звернень громадян в Україні, вивчення сучасних тенденцій 

розвитку механізму звернення громадян в Україні, а також для 

обґрунтування перспектив модернізації механізму звернення громадян 

в Україні на шляху до європейського співтовариства та наповнення 

оновленим змістом адміністративно-правового забезпечення механізму 

звернення громадян в Україні (підрозділи 1.4, 2.3, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2). 

Методи лінгвістичного аналізу і тлумачення правових норм сприяли 

виявленню прогалин та інших недоліків законодавства, виробленню 

пропозицій щодо його вдосконалення  (підрозділи 1.4, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3). 

Комплексне застосування вказаних методів забезпечило повноту та 

об’єктивність положень, наведених у дисертації.  



34 

 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів 

України, центральних органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, міжнародні нормативно-правові акти, згоду на 

обов’язковість яких надано Верховною Радою України.  

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної 

діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, політико-правова публіцистика, словниково-довідкові 

видання, статистичні матеріали.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертаційне дослідження є одним із перших у вітчизнян ій 

адміністративно-правовій науці цілісним комплексним дослідженням, 

присвяченим адміністративно-правовому забезпеченню механізму 

звернення громадян в Україні. У результаті проведеного дослідження 

сформульовано нові наукові положення і висновки, запропоновані 

здобувачем, зокрема:  

уперше: 

проведено комплексне дослідження адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян в Україні  в аспекті нового 

розуміння сутності, призначення, системи адміністративного права та 

обґрунтування концептуальних засад оптимізації ефективності його 

реалізації; 

визначено процедуру подання звернення громадян як 

регламентований нормами права порядок дій у сфері публічного 

адміністрування, якого спрямовано на реалізацію та поновлення 

соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних 

інтересів людини та громадянина;  

виокремлено особливості електронної петиції, які відрізняють її 

від інших видів звернень, а саме: спосіб та форма подання звернення, 
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суб’єктний склад відносин, що складаються у сфері подання 

електронної петиції;  

визначено, що суб’єктом подання електронної петиції є автор 

(ініціатор – особа, яка забезпечуючи свої інтереси, своєю творчою 

працею створила електронну петицію;  

суб’єктом проступку у вигляді порушення права на звернення 

визначено фізичну особу, яка здійснює особливий вид професійної 

діяльності, є посадовою особою органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, 

об’єднання громадян, засобів масової інформації, та є уповноваженою 

приймати, розглядати звернення і приймати за ними рішення;  

обґрунтовано, що контроль щодо звернень громадян є оціночним 

поняттям, змістовне наповнення якого  здійснюється як на 

теоретичному, так і на практичному рівнях, з урахуванням норм 

законодавства, що регулюють діяльність відповідних органів 

державної влади, включаючи такі елементи, як: визначення характеру 

та строків контрольних заходів; залучення до контролю спеціалістів, 

представників громадськості; аналіз підсумків контролю, формування 

висновків і прийняття рішень; розробка заходів щодо виконання 

прийнятих рішень, вибір шляхів, форм, методів їх реалізації;  

виокремлено особливості правопорушень законодавства про 

звернення громадян, а саме: полягають у порушенні встановлених 

законом вимог щодо порядку прийняття звернення або вимог щодо 

процедури розгляду звернень; є протиправними винними діяннями, 

яких може бути вчинено посадовими особами, яких уповноважено на 

розгляд та прийняття звернень; посягають на сферу суспільних 

відносин, яких пов’язано зі здійсненням публічного адміністрування та 

забезпеченням прав і свобод громадян; матеріально -правовою основою 

притягнення до відповідальності є сукупність  нормативно-правових 

актів у сфері забезпечення права на звернення;  
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удосконалено: 

наукові положення стосовно механізму правового регулювання 

суспільних відносин, які виникають у зв’язку із реалізацією права 

громадян на звернення до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та посадових і службових осіб цих органів  як 

сукупності правових засобів, за допомогою яких поведінка суб’єктів 

вказаних суспільних відносин приводиться у відповідність до вимог і 

дозволів, що містяться в нормах адміністративного права; 

доктринальні положення щодо розуміння реалізації об’єктивного 

права особи на звернення: з одного боку, особа вступає у конкретні 

правовідносини, набуваючи статусу заявника, що виражено у 

сукупності відповідних прав та обов’язків; з іншого боку – об’єктивне 

право на звернення перетворюється на суб’єктивне право на звернення, 

що виражено через правомочність;  

теоретичні положення щодо системи методів розгляду та 

вирішення звернень громадян, до яких віднесено: контроль, 

спостереження, опитування, аналіз конкретних ситуацій, анкетування, 

парне оцінювання, вільна коефіцієнтна оцінка. Визначено, що на 

теперішній час чіткого законодавчого закріплення методики вирішення 

звернень громадян немає, що зумовлює виникнення проблем під час їх 

розгляду по суті та надання обґрунтованої відповіді;  

наукові підходи щодо розуміння таких форм контролю щодо 

звернень громадян, як: перевірка, звітування, проведення нарад, 

надання дозволів або згоди на вчинення окремих дій, під час яких до 

уваги береться така інформація, як: 1) строки і повнота розгляду 

порушених питань; 2) об’єктивність та повнота перевірок, здійснених 

за зверненнями; 3) законність та обґрунтованість прийнятих рішень за 

результатами розгляду та вирішення заяв, скарг, пропозицій чи 

клопотань; 4) своєчасність виконання рішень та надання відповідей 

заявникам; 
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дістали подальшого розвитку:  

наукові положення про те, що розгляд та вирішення звернень 

громадян є закономірною та невід’ємною функцією органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових 

осіб цих органів, роль якої значно поглиблюється в умовах подальшої 

демократизації українського суспільства і проведення адміністративної 

реформи в Україні; 

положення відносно процедурних особливостей діяльності 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 щодо розгляду звернень громадян;  

наукові положення щодо виокремлення стадій процедури усного 

звернення шляхом виокремлення таких стадій, як: подання 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 пропозиції про поліпшення їх діяльності, 

викриття недоліків в роботі, оскарження дії посадових осіб, державних 

і громадських органів; розгляд звернення суб’єктом, до якого його 

адресовано; доведення результатів розгляду звернення до особи, яка 

зверталась із відповідним поданням;  

теоретичні положення щодо встановлення факту відсутності у 

юридичних осіб загального права на звернення до органів Служби 

безпеки України, що, з урахуванням оперативності відповідної 

процедури, обмежує їх можливість захищати свої права у сфері 

публічного управління;  

пропозиції щодо прийняття Адміністративно-процедурного 

кодексу України; 
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запропоновано внесення змін до Закону України «Про звернення 

громадян». 

Практичне значення одержаних результатів  полягає у тому, що 

сформульовані в дисертації теоретичні положення, пропозиції та 

рекомендації становлять як науково-теоретичний, так і практичний 

інтерес, сприятимуть удосконаленню адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян в Україні. Одержані 

результати можуть бути використаними та використовуються в таких 

напрямах: 

– у науково-дослідній сфері – як фундамент для розв’язання та 

подальшого дослідження проблематики адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян в Україні ; 

– правотворчій діяльності – з метою вдосконалення нормативно-

правових актів, якими встановлено механізм звернення громадян в 

Україні; 

– у правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності 

практичної реалізації визначеного національним законодавством 

механізму звернення громадян в Україні, а також для поліпшення й 

удосконалення адміністративно-правового забезпечення механізму 

звернення громадян в Україні;  

– у навчальному процесі – для підготовки підручників і посібників 

зі спеціальностей «Адміністративне право», «Адміністративний 

процес», «Адміністративно-процедурне право», «Правове забезпечення 

публічного адміністрування», а також під час викладання студентам 

закладів вищої освіти відповідних дисциплін. 

Особистий внесок здобувача. Викладені в дисертації наукові 

положення, висновки й рекомендації, що виносяться на захист, 

одержані здобувачем самостійно. Ідеї та розробки співавторів у 

дисертації не використано.  
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Апробація результатів дисертації. Результати дослідження, його 

основні висновки та рекомендації оприлюднено на 10 міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Правові системи суспільства: 

сучасні проблеми та перспективи розвитку» (м. Львів, 2017 р.); 

«Правове забезпечення політики держави на сучасному етапі її 

розвитку» (м. Харків, 2020 р.); «Теоретичні та практичні проблеми 

правового регулювання суспільних відносин» (м. Харків, 2020 р.); 

«Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті» (м. Одеса, 

2019 р.); «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та 

правозастосування» (м. Запоріжжя, 2018 р.); «Становлення 

громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя» 

(м. Дніпро, 2018 р.); «Розвиток державності та права в Україні: реалії 

та перспективи» (м. Львів, 2016 р.); «Верховенство права у процесі 

державотворення та захисту прав людини в Україні» (м. Одеса, 

2017 р.); «Сучасні проблеми правової системи та державотворення в 

Україні» (м. Запоріжжя, 2019 р.); «Становлення громадянського 

суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя» (м. Дніпро, 

2019 р.).  

Публікації. Основні положення й результати дисертації викладено 

в 31 науковій праці, у тому числі в 1 одноосібній монографії, 

20 наукових статтях, опублікованих у вітчизняних фахових виданнях з 

юридичних наук, а також в 10 тезах доповідей, оприлюднених на 

міжнародних науково-практичних конференціях.  

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, які містять дванадцять підрозділів, висновків, додатків та 

списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 

434 сторінки, у тому числі основного тексту – 352 сторінки. Список 

використаних джерел налічує 487 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН  

 

1.1. Стан та напрямки розвитку наукової думки щодо 

адміністративно-правового забезпечення механізму звернення 

громадян в Україні 

 

На теперішній час ключовим показником демократизму 

суспільства і держави є рівень правового захисту прав та свобод 

людини і громадянина. Звернення ж громадян, як вагомий інститут 

громадянського суспільства, було утверджено у вітчизняному 

законодавстві з самого початку становлення України як суверенної і 

незалежної, демократичної, соціальної, правової держави. При цьому, 

Україна, позиціонуючи себе як демократична та правова держава, 

зобов’язана кожне право особи, якого закріплено належним чином, 

забезпечувати всією повнотою влади.  

Право на звернення передбачено ст.  40 Конституції України, якою 

встановлено, 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  [182]. 

Показово, що реалізація права громадян на звернення посідає особливе 

місце в системі засобів захисту прав, свобод та законних інтересів 

громадян. 

Як зауважує В.А Соболь, інститут звернень громадян є важливим 

інструментом виявлення та системного аналізу негативних тенденцій, 

що загрожують стабільному розвитку особистості та суспільства в 

цілому. Саме тому в демократичних суспільствах забезпечення прав і 
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свобод людини передбачає створення відповідних умов та формування 

дієвих механізмів реагування на звернення громадян з боку органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, реалізацію 

конституційних принципів управління державою[420, с. 160]. 

Отже, право на звернення є важливим конституційно -правовим 

засобом захисту та однією з організаційно -правових гарантій 

дотримання прав і свобод громадян [245]. Вказане право включає дві 

складові: звернення громадян є однією із форм участі в державному 

управлінні, у вирішенні державних та суспільних справ, можливістю 

активного впливу громадянина на діяльність органів державної влади 

та місцевого самоврядування; звернення громадян є способом 

відновлення порушеного права громадянина через подання до органів 

державної влади скарг, заяв і клопотань (у такому розумінні звернення 

громадян є механізмом виконання соціальних обов’язків публічної 

влади). Опозиціонування інституту звернень громадян в якості 

забезпечувального механізму участі громадян в управлінні 

державними справами, крім змістовного виразу, підтверджується і 

роз’ясненнями Міністерства юстиції України  [180]. 

Отже, від правильного функціонування адміністративно -правового 

механізму реалізації права громадян на звернення, від чіткого й 

ефективного реагування влади на такі звернення залежить здатність 

держави забезпечувати належний захист прав та законних інтересів 

громадян. Разом із тим, проблематика адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян в Україні залишається до 

теперішнього часу надзвичайно актуальною, що обумовлено 

докорінними змінами, які відбуваються у всіх сферах суспільного 

життя і, насамперед, у публічному адмініструванні.  

Доктринальна незавершеність адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян в Україні свідчить про 

актуальність наукового опрацювання будь-якої складової частини 
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інституту звернень громадян. Отже, для інституту звернень громадян 

(як і для багатьох інших інститутів адміністративного права) є 

властивим подвійний стан: відсутність (або мала опрацьованість) 

теоретичної (навіть «ідейно-ейдосної») частини, що поєднується із 

наявністю численних, переважно орієнтованих на практику, розробок. 

Вказане вимагає: 

а) говорити про нагальність комплексного наукового дослідження 

адміністративно-правового забезпечення механізму звернення 

громадян, якого поки-що не було проведено і відсутність якого не дає 

можливості зважено оцінювати існуючі розробки фахівців, вирішувати 

складні прикладні ситуації, розв’язувати дискусійні питання, 

знаходити простір для удосконалення законодавства;  

б) визнати існування непоодиноких і важливих наукових праць, що 

виступають базисом для вивчення адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян, значно обумовлюючи 

його вектор і результати. Врахуємо й те, що звернення громадян як 

інститут адміністративного права володіє специфічними 

властивостями: 1) міжгалузевість; 2) складний характер; 3) переважно 

регулятивний характер норм, які його наповнюють. Сказане є 

додатковим підтвердженням (а також окремим аспектом) загальної 

тенденції до гармонізації та зближення конституційної, 

адміністративної, цивільно-правової галузей, а також галузі 

міжнародного права. Схожа динаміка, як вбачається, сприяє 

досягненню єдиної мети забезпечення законності та ідеалів правової 

держави. 

Слід сказати, що за радянських часів проблема розгляду і 

вирішення пропозицій, заяв і скарг була об’єктом дослідження 

невеликого кола науковців, зокрема, значну увагу питанням звернень 

громадян було приділено в роботах В.С.  Вільямського, 

В.М. Горшенєва, О.П. Ємельяненко, О.С. Загребельного, 
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М.Д. Загряцкова, М.М. Козакевича, О.Є. Луньова, В.І. Попова, 

В.І. Ремньова, Н.Г. Саліщевої, С.С. Студенікіна, Ц.А. Ямпольської та 

інших авторів. Однак вказані наукові дослідження не завжди 

супроводжувалися реальною спрямованістю їх результатів на втілення 

у державно-правову практику [160; 435, с. 4]. 

З моменту ж проголошення незалежності України набула 

широкого висвітлення проблематика приведення публічного 

управління до рівня стандартів сучасної правової держави. Дані 

питання висвітлюються у роботах авторитетних вітчизняних вчених -

адміністративістів: В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, О.Д. Крупчана, 

Н.Р. Нижник та інших [11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 227; 

285; 408]. 

Нововизначені вектори стали засадничими для низки 

адміністративно-правових досліджень з питань:  

адміністративного процесу, у тому числі, проваджень за 

зверненнями до публічної адміністрації [22; 47; 61; 75; 95; 106; 172; 

176; 178; 229; 230; 231; 232; 233; 242; 257; 258; 263; 290; 308; 411; 429; 

430; 432; 457]; 

правового статусу суб’єктів адміністративного права  [71; 72; 99; 

136; 140; 184; 447; 448]; 

адміністративних послуг [23; 300; 388; 423; 442; 444]; 

доступу до публічної інформації [37; 92; 96; 102; 116; 228; 240; 

312; 386] тощо. 

Серед усього масиву практично-прикладних наукових доробок, 

необхідно взяти до уваги здобутки науковців, які досліджували 

питання реалізації та захисту прав учасників адміністративних 

правовідносин за допомогою звернень в адміністративному порядку 

(І.Л. Бородін, Я.В. Греца, О.І. Грибок, І.О. Ієрусалімова, 

П.М. Рабінович, О.О. Чуб [69; 100; 101; 141; 391; 395; 472]). 
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Разом із тим, серед наукових розробок, які стали науково -

методологічним підґрунтям дослідження питання адміністративно-

правового забезпечення механізму звернення громадян в Україні , слід 

відзначити: 

1). Праці адміністративно-правової тематики. Хоча, як було 

відмічено, адміністративно-правове забезпечення механізму звернення 

громадян не ставало предметом комплексного галузевого дослідження, 

його було неодноразово проаналізовано в межах граничної 

проблематики. Так, наприклад, в дисертації В.П.  Таранухи «Звернення 

громадян як засіб забезпечення законності в діяльності місцевих 

органів виконавчої влади», поданій на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук (2003), автором висвітлено особливості 

становлення та розвитку системи розгляду звернень громадян в 

Україні, розкрито поняття і сутність права особи на звернення до 

органів державної влади в демократичному суспільстві, основн і 

принципи його реалізації та роль адміністративно-правових норм у 

регулюванні розгляду звернень громадян, розроблено концептуальні 

підходи щодо правового й організаційного забезпечення права на 

звернення з заявами, пропозиціями та скаргами до місцевих органів 

виконавчої влади з визначенням подальших шляхів і засобів вирішення 

організаційно-правових проблем розгляду звернень громадян з метою 

підвищення його ефективності. Разом із тим, автор вказує, що через 

зміст Конституції України проводиться головна ідея, яка полягає в 

тому, що саме держава функціонує для людини, відповідає перед нею 

за свою діяльність. Досягнення максимальної ефективності такого 

функціонування пов’язане і з таким багатогранним явищем як 

законність. Реалізація законності в державі базується на системі 

гарантій, дієвість якої покликана зробити законність реальною. 

Гарантії законності – це позитивні об’єктивні умови, що сприяють 

підвищенню рівня розвитку суспільства і добробуту народу. До них 
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належать спеціальні юридичні засоби і способи, серед яких особливе 

місце належить зверненням громадян до органів державної влади чи 

місцевого самоврядування із заявами, пропозиціями і скаргами. При 

цьому автором виведено важливий висновок стосовно адміністративно-

правового забезпечення механізму звернення громадян: «від рівня 

визначеності адміністративних процедур залежить ефективність 

розгляду звернень громадян. Процедурні норми Закону України «Про 

звернення громадян» є загальними і недостатньо враховують 

специфіку розгляду окремих видів звернень… З метою підвищення 

ефективності розгляду звернень громадян необхідно на законодавчому 

рівні закріпити адміністративно-правовий механізм його 

забезпечення…» [435]. 

У контексті дослідження питань адміністративно-правових засад 

провадження із звернень громадян  також значення має дисертація 

М.Н. Берідзе «Адміністративно-правові засади провадження із 

звернень громадян в органах прокуратури», подана на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук (2005  р.), в якій автором 

на основі аналізу теоретичних розробок, узагальнення 

правозастосовчої практики, вітчизняного і зарубіжного досвіду 

визначено сутність, особливості та процедури провадження зі звернень 

громадян в органах прокуратури, сформульовано науково обґрунтовані 

пропозиції щодо його удосконалення. Автором встановлено, що 

провадження за справами про звернення громадян являють собою 

регламентовану адміністративно-процесуальними нормами діяльність 

визначених у законодавстві суб’єктів розгляду звернень, суттю якої є 

вирішення різноманітних питань як юрисдикційного, так і 

неюрисдикційного характеру, поставлених громадянами, на основі 

всебічного і об’єктивного з’ясування всіх обставин справи та вжиття за 

необхідності відповідних заходів, спрямованих на задоволення потреб 

громадян, реалізацію та захист їх прав та свобод. Разом із тим, 
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провадження зі звернень громадян може бути визначено як правовий 

інститут і як вид адміністративно-процесуальної діяльності. У 

першому випадку – це сукупність відповідних правових норм, у 

другому – врегульовані адміністративно-процесуальними нормами 

порядок дій суб’єктів провадження у зв’язку з реалізацією його задач. 

Автор вказує, що зазначене провадження – це системне утворення, 

комплекс взаємопов’язаних процесуальних дій, які: створюють певну 

сукупність процесуальних правовідносин, що  відрізняються 

предметною характеристикою і взаємопов’язаністю з відповідними 

правовідносинами; потребують встановлення доказів, а також 

обґрунтування всіх обставин і фактичних даних юридичної справи, що 

розглядається; що спричиняють необхідність закріплення офіційного 

оформлення отриманих процесуальних результатів у відповідних 

актах, документах [55]. 

У дисертаційному дослідженні В.П.  Яценко «Провадження із 

звернень громадян в органах внутрішніх справ: теоретичний та 

практичний аспекти» (2007 р.) відзначено, що провадження із звернень 

громадян є урегульованою адміністративно-правовими нормами 

діяльністю уповноважених органів державної влади (їх посадових 

осіб), в процесі якої здійснюється ряд послідовних дій, спрямованих на 

розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян, в результаті чого 

реалізуються їх права, свободи та законні інтереси. Також автором 

підтримано традиційне виділення в провадженні зі звернень громадян 

таких стадій: порушення справи; встановлення фактичних обставин 

справи; винесення рішення за зверненням; виконання прийнятого 

рішення. Крім того, одним із ефективних засобів забезпечення 

законності здійснення провадження зі звернень громадян В.П.  Яценко 

визнає юридичну відповідальність, проблеми реалізації якої 

розглядаються в двох аспектах: 1) обов’язкове притягнення до 

відповідальності за свої протиправні дії (бездіяльність) посадових осіб 
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у разі порушення законодавства про звернення громадян; 

2) необхідність впровадження практики притягнення до 

відповідальності громадян. Водночас, автором зроблено висновок, що 

правопорушення посадових осіб органів внутрішніх справ, яких було 

допущено під час здійснення провадження зі звернень громадян, 

характеризуються підвищеною шкідливістю, оскільки вони 

безпосередньо зачіпають не лише права, свободи і законні інтереси 

громадян, а також інтереси держави і тому мають супроводжуватися 

підвищеною юридичною відповідальністю.  Основним видом 

юридичної відповідальності посадових осіб органів внутрішніх справ 

як одного із засобів забезпечення законності під час здійснення 

провадження зі звернень громадян в діяльності органів внутрішніх 

справ є дисциплінарна відповідальність. Це пояснюється тим, що 

дотримання службової дисципліни є одним із основних обов’язків 

посадової особи системи Міністерства внутрішніх справ. Разом із тим, 

автором обґрунтовується необхідність використання з метою 

забезпечення належного здійснення провадження зі звернень громадян 

заходів адміністративної та кримінальної відповідальності  [487]. 

Досліджуючи питання розгляду звернень громадян у сфері 

агропромислового комплексу, Ю.І.  Кіщак у своєму дисертаційному 

дослідженні, поданому на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук (2011 р.), чимало уваги приділяє теоретико-

методологічним засадам конституційного забезпечення права г ромадян 

на звернення, формуванню парадигми інституту цього права, а також 

визначенню чинників, що є підставами для звернень громадян. Так, 

автором підкреслено, що основою постановки та вирішення проблеми 

забезпечення реалізації права громадян на звернення є соціально-

правова еволюційна парадигма, оскільки еволюційні процеси у цій 

сфері на протязі історико-правового розвитку зумовили зміни у 

відношенні держави до людини та відносинах між суспільством і 
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людиною. Нормативно-правове регулювання права громадян на 

звернення має характер поступового вдосконалення і внаслідок 

розвитку соціально-правової реальності підвищується рівень його 

реалізації. Крім того, автором доведено, що становлення та ефективне 

функціонування інституту права громадян на звернення, забезпечення 

на практиці належного і своєчасного реагування та розгляду звернень 

громадян, – першочергове завдання, яке потребує реального втілення в 

законодавчих нормах та практичній діяльності всіх органів 

держави [161]. 

Серед праць, присвячених дослідженню проблематики реалізації 

права громадян на звернення, доцільно виокремити дисертаційне 

дослідження О.К. Костюкевича «Адміністративно-правове 

регулювання реалізації права громадян на звернення», подане на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (2011  р.), в 

якому автор на основі аналізу чинного законодавства України та 

відповідних підзаконних нормативно-правових актів, узагальнень 

практики їх реалізації визначає сутність, зміст та особливості 

адміністративно-правового регулювання реалізації права громадян на 

звернення, вияляє особливості правовідносин, що виникають у зв’язку 

з реалізацією цього права, а також надає науково обґрунтовані 

пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного 

законодавства у цій сфері. На думку О.К. Костюкевича, право на 

звернення являє собою визнану на міжнародному рівні і передбачену 

Конституцією та законами України функціонально спрямовану, таку, 

що відповідає певним принципам, можливість доводити у відповідній 

формі особисту думку щодо фактів і подій суспільного життя, 

реалізації прав, свобод та законних інтересів громадян або їх 

поновлення у випадку порушення, яка забезпечується державою та 

виступає невід’ємною складовою її політики в сфері забезпечення прав 

свобод людини і громадянина. При цьому, функції права на звернення, 
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за твердженням автора, є напрямами правового впливу на суспільні 

відносини, що віддзеркалюють їх роль та призначення в регулюванні 

останніх і здійснюються за допомогою відповідних засобів з метою 

належної реалізації та захисту прав, свобод та законних інтересів 

громадян. До функцій права громадян на звернення автор відносить 

правоохоронну функцію; функцію правореалізації; інформаційну 

функцію; функцію соціального контролю; функцію стимулювання 

діяльності державного механізму; профілактичну функцію  [185]. 

М.П. Міняйло в дисертації «Адміністративно-правове 

забезпечення реалізації права громадян на звернення», поданій на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (2011  р.), на 

основі наукових праць, міжнародного досвіду, чинного законодавства 

України формулює нові науково обґрунтовані пропозиції та 

рекомендації щодо вдосконалення адміністративних правовідносин по 

реалізації громадянами України права на звернення до органів 

виконавчої, законодавчої та судової влади держави. Автор вказує, що 

соціально-правовою основою інституту права громадян на звернення є 

Конституція України та загально визначені принципи і норми 

міжнародного права. При цьому, Конституцією України, як гарантом 

національної безпеки та громадського порядку, на основі визнання її 

міжнародним товариством, передбачена рівність прав громадян, їх 

рівність перед законом та неприпустимість будь-яких привілеїв та 

обмежень. Сутність інституту права громадян на звернення базується 

на принципі верховенства права як основного принципу державного 

ладу, який визначає умови формування та діяльність правової держави 

щодо забезпечення реалізації права громадян на звернення. Цей 

принцип виражає ідеї реалізації законних прав і свобод людини та 

пріоритету її природних прав в суспільстві і знаходить свій прояв у 

верховенстві Конституції та відповідних Законів України [262]. 
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Важливе значення має і дисертаційне дослідження В.В.  Середи, 

подане на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук (2011 р.), в якому автор, досліджуючи інститут публічно-правової 

скарги як засобу захисту особи від незаконних дій або бездіяльності 

публічної адміністрації, розкриває природу публічно -правової скарги, 

її види та особливості, порядок реалізації. При цьому, вчений розрізняє 

адміністративну та судову скарги як складові інституту публічної 

скарги, та вказує, що елементами адміністративної скарги виступають 

предмет, підстави, мотивація, зміст, суб’єктний склад. Відповідно, 

предмет адміністративної скарги становлять рішення, дії чи 

бездіяльність публічної адміністрації, її посадових чи службових осіб; 

підставою – порушення, допущені рішеннями, діями чи бездіяльністю 

органів виконавчої влади (їх посадових осіб і службових осіб)  [412]. 

Натомість у дисертаційній роботі О.А.  Мостового 

«Адміністративно-правові та організаційні засади проваджень за 

зверненнями громадян до органів виконавчої влади України», поданій 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (2011), 

комплексно, з урахуванням сучасних методів пізнання, здобутків 

вітчизняної̈ правничої науки та законодавства України, розкрито 

питання удосконалення адміністративно-правових і організаційних 

засад провадження за зверненнями громадян до органів виконавчої 

влади України. Водночас, автором зроблено спробу цілісного й 

комплексного узагальненого дослідження адміністративно -правових та 

організаційних засад провадження за зверненнями громадян до органів 

виконавчої влади, з одного боку, під кутом зору багатостороннього 

характеру цих адміністративних проваджень, а, з іншого боку, 

звернення громадян до органів виконавчої влади розглядаються як 

дієвий засіб забезпечення реалізації прав, свобод та обов’язків 

громадян. О.А. Мостовим виведено важливий висновок стосовно 

необхідності доповнення ст.  24 «Відповідальність посадових осіб за 



51 

 

порушення законодавства про звернення громадян» Закону України 

«Про звернення громадян» дисциплінарною відповідальністю осіб, 

винних у порушенні зазначеного Закону. Разом із тим, О.А.  Мостовий 

констатує, що усі правові акти, що стосуються звернень громадян, 

мають потребу в систематизації на основі їх інкорпорації  [272]. 

Відображення проблематики реалізації права громадян на 

звернення знаходимо і у наукових доробках В.М.  Цимбалюка [470], 

Є.О. Сорочка [425], Ю.О. Гаврилюк [86]. 

Проблеми удосконалення законодавчого забезпечення діяльності 

органів виконавчої влади по розгляду звернень громадян розкрито у 

дисертації Д.С. Сірика «Правове регулювання діяльності органів 

виконавчої влади щодо розгляду звернень громадян», поданій на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (2013) [414]. 

У дисертаційній роботі В.А.  Соболя «Звернення громадян як 

механізм взаємодії держави та суспільства», поданій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук з державного управління (2014), 

здійснено науково-теоретичне обґрунтування основних засад 

функціонування та розвитку інституту звернень громадян як важливого 

механізму взаємодії держави та суспільства, визначено його роль у 

процесі реалізації прав і свобод людини в умовах формування 

громадянського суспільства в Україні [421]. 

Досить вдалим обґрунтуванням концептуальних теоретичних засад 

права на звернення громадян є дисертаційне дослідження 

О.О. Мірошниченка «Адміністративно-правові гарантії права на 

звернення громадян до органів внутрішніх справ України», подане на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  (2014 р.) [268]. 

Досліджуючи питання інституційного механізму розв’язання 

податкових спорів в Україні, К.В.  Конюшко у своєму дисертаційному 

дослідженні, поданому на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук (2015 р.), увагу приділяє окремим аспектам правового 
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забезпечення реалізації права на звернення в адміністративному 

порядку [183]. 

На окрему увагу заслуговує докторська дисертація  

Н.П. Каменської «Інститут звернень до публічної адміністрації: теорія 

та практика», в якій сформульовано ряд концептуально нових 

положень, висновків, напрямів удосконалення законодавства про 

звернення до публічної адміністрації, а також діяльності 

уповноважених суб’єктів публічного адміністрування щодо розгляду та 

вирішення справ за зверненнями в адміністративному порядку, що 

мають важливе значення для науки адміністративного права, 

нормотворчої та правозастосовної практики у сфері звернень фізичних 

та юридичних осіб до публічної адміністрації. Н.П. Каменська 

обґрунтовує сутність інституту звернень до публічної адміністрації як 

спеціального інституту адміністративного права, окреслює систему 

його принципів (всезагальності, гарантованості, безоплатності, 

відкритості, обґрунтованості, ефективності, контролю та аналізу та 

ін.), характеризує звернення фізичних та юридичних осіб до публічної 

адміністрації як багатоаспектний адміністративно -правовий феномен, з 

точки зору: а) адміністративно-правових відносин; б) юридичних 

фактів; в) адміністративної процедури. Крім того, автор систематизує 

визначальні ознаки звернень до публічної адміністрації, до яких 

відносить такі: ініціюються фізичними або юридичними особами, не 

наділеними владними повноваженнями, які не знаходяться у 

підпорядкуванні з їх адресатами, з метою задоволення певних 

інтересів; оформляються у письмовій або усній формі відповідно до 

закону; суб’єктами їх розгляду є уповноважені органи публічної 

адміністрації; за результатами вирішення даних звернень суб’єктами їх 

розгляду приймаються рішення (адміністративні акти). При цьому 

автором виведено важливий висновок про те, що звернення до 

публічної адміністрації є багатофункціональним правовим явищем: 
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суб’єктивним правом; юридичною гарантією реалізації та захисту 

інших суб’єктивних прав і свобод; засобом комунікації: суспільство ‒ 

публічна адміністрація, органи публічного адміністрування  ‒ соціум; 

юридичною гарантією законності у сфері функціонування органів 

державної влади та місцевого самоврядування; способом участі в 

управлінні державними справами, а також, з точки зору правового 

регулювання інститутом адміністративного права  [148, с. 385]. 

М.О. Кравцов у своєму дисертаційному дослідженні «Звернення 

громадян до органів публічної влади в Україні: державно -

управлінський аспект», поданому на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук (2020 р.), приділяє увагу систематизації 

генезису становлення концепту «звернення громадян» у суспільно -

політичному розвитку світу та України, що відрізняється 

виокремленням семи історичних періодів: етап княжої доби (ХІ–ХІІ 

ст.); етап козацької доби (XVІ – XVІІ ст.); етап доби перших 

буржуазних революцій (XVIII–ХІХ ст.); етап радянської доби (1917 – 

1991 рр.); етап початку переходу до демократії в Україні (1991 – 1996 

рр.); етап формування основних нормативно -правових актів права 

громадян на звернення та доступ до публічної інформації (1996 – 

2008 рр.); етап системного становлення й законодавчого закріплення 

механізмів опрацювання звернень громадян до органів публічної влади 

України за європейськими та світовими стандартами (2008 – 2020 рр.). 

Автором визначено, що історично феномен звернень до владних 

інституцій виник і розвивався разом із формуванням державності як 

організації політичної влади в суспільстві. Фактично протозвернення 

з’являються разом з протодержавою, коли співплемінники зверталися 

до вождя, воєводи, намісника, короля зі скаргами, проханнями, 

пропозиціями. Право на звернення на українських теренах з’являється 

разом з виникненням інституту «віче» – демократичної форми 

народного самоврядування. Власне вічовий механізм виникає ще до 
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оформлення самої держави, відомої зараз як Київська Русь і цей 

механізм мав дуже сильний вплив на особливості формування 

давньоруської держави, яка характеризувалась надзвичайно сильним 

демократичним компонент участі громадян у вирішенні державних 

справ аж до права запрошення й вигнання верховного князя. Автор 

вказуэ, що цінним досвідом організації суспільного діалогу, роботи зі 

зверненнями характеризуються Українська козацько-гетьманська 

держава (XVІ – XVІІ ст.) з її самобутньою адміністративною 

організацією та системою соціально-економічних і військових 

відносин та Українська Центральна Рада з її демократизмом та 

прагненням до суспільного діалогу.  

Також М.О. Кравцовим доведено, що в ході історичного генезису 

право на звернення громадян до органів публічної влади пройшло 

еволюцію від елементарного прохання безправної особи до впливового 

конституційно-правового інституту захисту дотримання прав і свобод 

громадян, дієвого механізму виконання соціальних функцій держави та 

апарату публічної влади. Крім того, автором запропоновано модель 

«Життєвого циклу» звернення громадян до органів  публічної влади 

держави, що відрізняється системним характером та  алгоритмізацією 

процесу взаємодії заявника та суб'єкта звернення та прописує всі  

необхідні адміністративно-процедурні етапи проходження розгляду 

такого звернення: 1 – загострення суспільної або особистої проблеми, 

вирішення якої знаходиться в компетенції конкретного органу 

публічної влади; 2 – обрання заявником найбільш зручної для нього 

форми та каналу комунікації з відповідним  органом публічної влади та 

подання запиту; 3 – процедура розгляду звернення громадянина 

органом публічної влади; 4 – надання позитивної або негативної 

відповіді (крайній вияв: ненадання відповіді); 5 – задоволення 

заявника або оскарження в державному органі вищої юрисдикції, 

адміністративному суді або в офісі омбудсмена [222]. 
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Слід зазначити, що суттєву частину питань реалізації права на 

звернення громадян викладено у монографічних працях. Так, 

наприклад, проблематика гарантій права на звернення громадян стала 

предметом монографічного дослідження С.В.  Пєткова, 

О.О. Мірошниченка та Ю.В. Делія «Гарантії права на звернення 

громадян до органів внутрішніх справ України» (2016 р.), в якому 

автори аналізують форми реалізації звернень громадян, розглядають 

проблеми законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері 

звернень громадян до правоохоронних органів України, зокрема, 

становлення законодавства України про звернення громадян, 

методичні питання зазначеного регулювання, загальний порядок 

реалізації громадянами їх права на звернення і порядок роботи зі 

зверненнями громадян в органах внутрішніх справ, встановлені 

чинним законодавством про звернення громадян, розглядають питання 

контролю за зверненнями в органи внутрішніх справ України. Також 

автори аналізують практику захисту права громадян до органів 

внутрішніх справ України й на цій основі надають конкретні 

пропозиції та рекомендації щодо його вдосконалення [311]. Взявши за 

основу здобутки вказаних авторів, приходимо до висновку, що досить 

актуальним є питання юридичних гарантій реалізації громадянами 

права на звернення до органів публічної адміністрації, адже чинне 

законодавство України про звернення громадян не містить окремих 

статей з цього приводу. Як приклад, може бути наведено положення 

Закону України «Про звернення громадян», які встановлюють для 

органів публічної адміністрації низку заборон, а саме: щодо відмови у 

прийнятті та розгляді звернення (ст. 7), переслідування громадян за 

подання звернення і примушування їх до його подання (ст.  9), 

розголошення відомостей, що містяться у зверненнях (ст.  10) тощо, 

конкретизують у відповідних нормах обов’язки органів публічної 

адміністрації під час роботи зі зверненнями громадян або здійснення їх 
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особистого прийому, а також встановлюють відповідальність 

посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян 

(ст. 24), контролю за його дотриманням (ст.  28) [311, с. 30; 364]. 

2). Праці, яких присвячено питанням судоустрою, прокуратури та 

адвокатури, які, з огляду на відомі загальні тенденції, є прийнятною 

теоретичною основою для вивчення специфіки адміністративно-

правового забезпечення механізму звернення громадян в Україні.  

Так, І.С. Ковальчук у своєму дисертаційному дослідженні 

«Організаційно-правові проблеми розгляду звернень громадян і 

юридичних осіб в органах прокуратури», поданому на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук (2008  р.), розглядає 

теоретичні і практичні проблеми розгляду і вирішення звернень в 

прокуратурі, визначає напрямки організації і засади роботи зі 

зверненнями в органах прокуратури, аналізує порядок їх розгляду і 

вирішення та вносить пропозиції щодо його удосконалення. Разом із 

тим, автором окрему увагу приділено аналітичній роботі у зазначеній 

сфері. На основі вивчення аналітичних документів прокуратур різного 

рівня автором звернуто увагу на характерні недоліки цієї діяльності та 

внесено відповідні пропозиції організаційно-методичного 

характеру [162]. 

Серед праць, присвячених дослідженню проблеми додержання 

законодавства про звернення громадян, доцільно виокремити 

дисертаційне дослідження Є.О.  Шевченка «Прокурорський нагляд за 

додержанням законодавства про звернення громадян», подане на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (2008  р.), в 

якому автор досліджує конституційне право громадян на звернення й 

гарантії його реалізації, визначає сутність прокурорсько -наглядового 

провадження за розглядом звернень громадян і їх підвідомчість 

органам прокуратури, розробляє тактичні й методичні засади 

прокурорсько-наглядової діяльності по розгляду звернень громадян і 
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нагляду за додержанням законів про звернення громадян в органах 

місцевого самоврядування. Разом із тим, автор зроблено висновок, що 

у провадженні за зверненнями громадян можна вирізнити наступні 

стадії: підготовчу; порушення провадження; прийняття рішення; його 

виконання; оскарження дій і рішень (факультативна стадія), – кожна із 

яких складається з низки етапів. Крім того, автором внесено 

пропозиції, яких спрямовано на вдосконалення Закону України «Про 

звернення громадян», зокрема, шляхом перейменування на Закон 

України «Про звернення громадян та юридичних осіб», та доповнення 

його новим розділом «Розгляд звернень юридичних осіб»  [473]. 

Досліджуючи питання інституту права громадян на звернення, 

Є.А. Безкровний у своєму дисертаційному дослідженні 

«Організаційно-правові засади діяльності органів прокуратури України 

з розгляду звернень», поданому на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук (2015 р.), пропонує наступну його 

періодизацію: І період – розгляд звернень за нормативними актами 

Київської Русі (ІХ–ХIV сторіччя); ІІ період – розгляд звернень на 

території України перед входженням до складу Російської імперії 

(XIV–XVI сторіччя); ІІІ період – розгляд звернень за законодавством 

Російської імперії (1654–1918 роки); IV період – розгляд звернень 

державними органами Радянської України (1918–1991 роки); V період 

– розгляд звернень після здобуття Україною незалежності (з 1991 року 

по теперішній час). Крім того, згідно означеної теми та мети 

дисертаційного дослідження, автор пропонує принципи розгляду і 

вирішення звернень доповнити принципами достатності, допустимості, 

розумного строку та поновлення порушених прав, свобод і законних 

інтересів особи [52]. 

3) Праці конституційно-правової тематики. Здобутки 

Л.А. Лазаренко, яких відображено в дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук «Конституційне право на 
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звернення людини і громадянина та його забезпечення в Україні» 

(2010 р.), стосуються поняття, видів, змісту конституційного права 

людини і громадянина на звернення та забезпечення його органами 

держави і суб’єктами громадянського суспільства в Україні. 

Насамперед, автор обґрунтовує позицію, що: конституційне право 

людини і громадянина на звернення – це закріплені нормами 

Конституції та законів України можливості громадян України, 

іноземців і осіб без громадянства та біженців подавати до органів 

державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 

засобів масової інформації, їх службових і посадових осіб зауваження 

та пропозиції, що стосуються їх статутної діяльності, заяви або 

клопотання щодо реалізації громадянських, політичних, соціальних, 

економічних, культурних прав і законних інтересів та скарги про їх 

порушення і отримувати обґрунтовані відповіді у встановленому 

законом порядку та визначені строки; зміст конституційного права 

людини і громадянина на звернення – це система суб’єктивних 

можливостей уповноваженого і зобов’язаних суб’єктів щодо порядку 

розгляду державними чи самоврядними органами, службовими чи 

посадовими особами, суб’єктами громадянського суспільства 

пропозицій, клопотань та скарг; забезпечення конституційного права 

людини і громадянина на індивідуальне чи колективне звернення – це 

створення людині і громадянину умов щодо можливості викласти 

письмово пропозицію чи зауваження, заяву чи клопотання та скаргу 

або особисто в усній формі звернутися до органу, службової чи 

посадової особи з пропозицією, клопотанням чи скаргою, здійснення 

охорони і захисту таких можливостей від ймовірного правопорушення, 

відновлення порушеного права та відшкодування матеріальних і 

моральних збитків, завданих правопорушенням  [236]. 

У своєму дисертаційному дослідженні «Електронна петиція як 
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форма реалізації конституційного права на участь в управлінні 

державними справами», поданому на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук (2019 р.), А.Г. Ємельянова зазначає, що 

розвиток глобального інформаційного суспільства спричинив 

упровадження електронних технологій в усі сфери життя, а також 

появу й розвиток інноваційних форм реалізації права на участь в 

управлінні державними справами: електронних звернень, електронного 

обговорення законопроектів, електронних консультацій тощо [129]. 

Разом із тим, автор серед іншого, досить грунтовно аналізує 

конституційні норми держав-членів Європейського Союзу щодо 

нормативно-правового регулювання петицій, а також деякі аспекти їх 

реалізації. Серед інноваційних підходів до змісту, сутності та форм 

петиції А.Г. Ємельянова відносить такі приклади: у Конституції 

Республіки Хорватія використовується термін «конституційна петиція» 

як спосіб звернення до конституційного суду щодо визнання 

неконституційними індивідуальних рішень, прийнятих органами 

державної влади, місцевого самоврядування, юридичними особами; 

відповідно до Конституції Чехії петиції мають вплив на реалізацію 

виборчого права громадянина; у Конституції Франції передбачено 

декілька варіантів використання петиції: 1)  можливість для виборців 

кожної адміністративно-територіальної одиниці, здійснюючи своє 

право на петицію, вимагати внесення до порядку денного зборів цієї 

адміністративно-територіальної одиниці питання, яке стосується 

предмета його відання; 2) право на направлення петиції до 

Економічної, Соціальної та Екологічної Ради, за результатами розгляду 

якої Рада повинна повідомити Уряд і Парламент щодо заходів, які 

планується вжити. На рівні ж Європейського Союзу петиція визнається 

фундаментальним правом [128]. 

4). Праці теоретико-правового характеру. Так, наприклад, у 

дисертаційному дослідженні Б.І.  Стахури «Роль органів державної 
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влади у забезпеченні прав людини і громадянина в демократичному 

суспільстві: теоретико-правовий вимір», поданому на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук (2016), на основі 

чинного законодавства України та практики його реалізації автор 

здійснив аналіз ролі органів державної влади у забезпеченні прав 

людини і громадянина в демократичному суспільстві, визначив основні 

напрями удосконалення механізму забезпечення прав людини і 

громадянина у процесі соціально-політичного реформування 

українського суспільства. Разом із тим, серед іншого, автором досить 

детально розкрито фукнції Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини, у тому числі, й щодо розгляду звернень громадян  [428]. 

О.А. Зарічним у дисертації «Участь громадськості у здійсненні 

публічної влади: теоретико-правове дослідження», поданій на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук (2017), здійснено спробу 

комплексно висвітлити інститут участі громадськості у здійсненні 

публічної влади, визначити ефективність функціонування основних 

форм участі у вітчизняній правовій системі. Результати такого підходу 

знайшли своє втілення в запропонованій автором дефініції того, що 

слід розуміти під правом участі у здійсненні публічної влади – 

суб’єктивне право особи, що передбачає можливість впливу на органи 

державної влади та місцевого самоврядування задля реалізації 

консенсусних суспільних рішень розвитку держави та територіальних 

громад. Разом із тим, автором розмежовано право участі громадян в 

управлінні державними справами та право участі особи у здійсненні 

публічної влади. Крім того, автором виокремлено форми участі 

громадськості, які сприяють удосконаленню функціонування публічної 

влади: правотворча ініціатива, петиційна форма участі, консультації з 

громадськістю, громадські ради при органах публічної влади, 

індивідуальні звернення осіб до органів публічної влади та їх 

посадових осіб [137].  
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Показово, що у періодичній літературі також розкрито чимало 

аспектів механізму реалізації права громадян на звернення, які можуть 

стати базисом для вивчення питання адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян. Так, Т.М. Ткачовою 

аналізується механізм реалізації права громадян на звернення до 

органів державної виконавчої влади та питання нормативно -правової 

регламентації процедури здійснення провадження за зверненнями 

громадян в органах внутрішніх справ  [452; 453]. 

Л.О. Лазарєвим аналізується процедура розгляду звернень 

громадян Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та 

його регіональними представництвами, а також розглядаються 

можливості удосконалення механізму роботи зі зверненням та 

пропонуються шляхи його уніфікації  [237]. 

Окремі проблеми практичної реалізації громадянами України 

наданого їм права на звернення розкрито у наукових доробках 

Т.О. Дячок, яка на підставі практичного досвіду мотивує: на сьогодні 

звернення громадян та особистий прийом є дієвим засобом захисту 

прав та законних інтересів, а також одним із правильних, 

цивілізованих шляхів до вирішення гострих суспільно значущих 

проблем [120]. 

О.Ф. Андрійко та Л.Є. Кисіль обґрунтовують позицію щодо того, 

що «Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст та 

спрямованість діяльності держави. Утвердження й забезпечення прав і 

свобод людини є головним обов’язком держави. Громадяни України 

наділені широким колом прав, визначених нормами адміністративного 

права. Але недосконалість механізму реалізації цих прав, а також не 

досить чітка їх регламентація заважають громадянам повною мірою 

використовувати надані їм права та свободи. Окремі гарантії носять 

подвійний характер, тому що виступають і як право, і як гарантія. 

Такими гарантіями в сфері виконавчої влади є право на звернення в 
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органи державної влади та органи місцевого самоврядування, право на 

відшкодування шкоди, заподіяної незаконним рішенням, діями або 

бездіяльністю органіввиконавчої влади та їх посадових осіб, право на 

судовий захист». Разом із тим, автори акцентують увагу на тому, що 

«…попри існування Закону України «Про звернення», процедурний 

аспект відносин особи та влади залишається не врегульованим. 

Ситуація, що склалась, суперечить вимогам ст.  19 Конституції 

України, де зазначається, що 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. З таких позицій необхідність 

законодавчого регулювання порядку діяльності державних органів та 

інших суб’єктів, що виконують владні (розпорядчі) функції, і, 

особливо, їх відносин з приватними особами, сьогодні не викликає 

сумнівів. До того ж, ухвалення країнами -членами Ради Європи актів, 

які регулюють адміністративні процедури, передбачено прийнятими 

Комітетом Міністрів Ради Європи Резолюціями та Рекомендаціями 

Ради Європи… у більшості європейських країн ефективно діють 

кодифіковані акти, які присвячені детальній регламентаці ї діяльності 

органів публічної адміністрації в частині їх взаємовідносин з 

фізичними та юридичними особами….» [36]. 

Дослідження комплексу питань, що стосуються суб’єктів права на 

звернення до публічної адміністрації в Україні, а також конкретизації 

обсягу прав і обов’язків цих осіб у провадженнях за їх зверненнями до 

відповідних органів влади, здійснила Н.П. Каменська [144; 145; 146; 

147; 148; 149; 150]. Так, автор обґрунтовує позицію, що правовий 

статус суб’єктів права на звернення до публічної адміністрації в 

Україні обумовлюється специфікою відносин, що виникають внаслідок 

ініціювання звернень в адміністративному порядку, характеризується  

неоднаковим обсягом адміністративно-процесуальних прав, обов’язків 
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цих осіб, які безпосередньо залежать від виду звернення, адресованого 

публічній адміністрації. У свою чергу, той чи інший вид звернення 

впливає на реальне правове становище зазначених суб’єктів у 

відкритих за їх ініціативою провадженнях. При цьому, Н.П. Каменська 

вказує, що адміністративно-процесуальний статус суб’єкта права на 

звернення в публічну адміністрацію – це система врегульованих 

адміністративно-процесуальними нормами суб’єктивних прав і 

обов’язків учасника звернення до органу виконавчої влади, місцевого 

самоврядування як учасники індивідуально-конкретної справи,  

відкритої за його зверненням в адміністративному порядку [145]. 

Аналіз різних видів звернень громадян, що надходять до органів 

внутрішніх справ України, визначення їх ролі та значення в діяльності 

органів внутрішніх справ України, а також підстав подання, здійснив 

І.В. Наумов. Окрему увагу автор приділив питанню розгляду звернень, 

що подаються на особистому прийомі громадян, та узагальненню 

статистики за даним напрямком роботи. За результатами проведеного 

наукового пошуку дослідник робить висновок про необхідність 

приділення більшої уваги узагальненню звернень громадян до органів 

внутрішніх справ, що дозволить отримати більш повне уявлення про 

стан справ в конкретному підрозділі чи на підлеглій конкретному 

органу території, сприятиме своєчасному виявленню причин вчинення 

правопорушень і допоможе визначити шляхи удосконалення розгляду 

звернень громадян [283]. 

Л.Є Кисіль у своїх дослідженнях робить важливий висновок про 

те, що «доволі нетиповим повноваженням Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини, що підтверджується міжнародною 

практикою, є покладання на нього обов’язку з оформлення протоколів 

про адміністративні правопорушення, передбачені ч.  7 ст. 2123 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення – незаконну відмову у 

прийнятті та розгляді звернення, інші порушення Закону України «Про 
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звернення громадян». Абсолютно відсутня необхідна матеріальна та 

технічна підтримка додаткових функцій офісу Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини –контролю за дотриманням 

законодавства України про звернення громадян, які виникли із 

внесенням змін до Закону України «Про прокуратуру» та скасування 

функції загального нагляду органів прокуратури» [158, с.  112]. 

С.С. Влащенко, аналізуючи особливості права громадянина 

України на звернення і права на доступ до публічної інформації, їх 

спільні та відмінні ознаки, робить важливий висновок про те, що на 

перший погляд звернення і запит за власною природою і значенням 

начебто схожі, однак суттєва різниця між ними все ж таки існує. 

Зокрема, запит на інформацію становить прохання особи до 

розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться 

у його володінні. Водночас, під зверненнями громадян слід розуміти 

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

(клопотання) і скарги. Автор також вказує, що запит на інформацію 

подається з метою реалізації конституційного права на отримання 

інформації, передбаченого ст.  34 Конституції України і врегульованого 

Законом України «Про доступ до публічної інформації». У свою чергу, 

звернення подається з метою реалізації ряду конституційних прав і 

свобод людини і громадянина, а саме: за допомогою пропозицій 

громадянин може реалізувати як право на звернення до органів 

державної влади та місцевого самоврядування, так і право брати участь 

в управлінні державними чи іншими суспільними справами [46]. Із 

заявами звертаються стосовно реалізації своїх соціально-економічних, 

політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх 

порушення. Разом із тим, С.С.  Влащенко акцентує увагу на тому, що не 

дивлячись на відмінності, право на звернення і право на доступ до 

публічної інформації об’єднує чимало властивостей, ключовою з -
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поміж яких є забезпечення діалогу між владою та населенням, 

конкретною особою [84]. 

Отже, вченими-адміністративістами було зроблено суттєвий 

науковий внесок у розробку та дослідження загальних засад розгляду 

звернень громадян. Привертають увагу праці засновників та лідерів 

наукових шкіл, передусім В.Б.  Авер’янова, Е.А. Афоніна, 

О.М. Бандурки, Ю.П. Битяка, І.В. Бойка, В.Т. Білоуса, В.М. Бевзенка, 

М.Н. Берідзе, Л.Д. Воєводіна, Н.М.  Драгомирецької, О.В. Закаленко, 

Р.А. Калюжного, С.В. Ківалова, К.О. Кісілевич, Т.О. Коломоєць, 

В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, О.К. Костюкевича, Л.І. Летнянчина, 

В.В. Малькова, Р.С. Мельника, С.І. Москаленко, О.А. Мостового [272; 

273; 274; 275; 276], А.М. Новицького, Д.С. Сірика [414; 415], 

В.А. Соболя [421; 422], А.А. Стародубцева, В.П. Таранухи [434; 435; 

436; 437; 438; 439], В.І. Цимбалюка та інших, які створили ґрунт для 

вирішення проблематики дослідження.  

Безперечно, теоретичні доробки зазначених науковців стали 

неоціненним внеском для формування теорії прав і свобод людини і 

громадянина і є науково-методологічним підґрунтям для подальших 

наукових досліджень інституту звернення громадян. Водночас, 

підсумовуючи роздуми стосовно стану та напрямків розвитку наукової 

думки щодо адміністративно-правового забезпечення механізму 

звернення громадян в Україні, відмітимо: питання правового 

забезпечення механізму звернення громадян в Україні  лише частково 

входили до предмета багатьох наукових праць, однак пошуки в цьому 

напрямі не можна вважати вичерпаними. Разом із тим, застосування 

системного підходу та критичний аналіз наукового доробку вчених, які 

займалися розробкою окремих аспектів адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян в Україні, дає змогу 

зробити висновок про відсутність комплексних робіт, присвячених 

безпосередньо проблематиці адміністративно-правового забезпечення 
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механізму звернення громадян в Україні, які б у повій мірі 

враховували положення адміністративно-правової доктрини та 

законодавства, правозастосування, законних інтересів та прав 

громадян. 

При цьому, огляд досліджень проблематики забезпечення 

механізму звернення громадян в Україні дозволяє виділити групи 

праць за предметно-тематичним критерієм, зокрема ті, що висвітлюють 

сутність та зміст поняття «звернення громадян» [139], інститут 

звернення громадян як показник результативності та ефективності 

функціонування органів державної влади й органів місцевого 

самоврядування, функції права громадян на звернення, звернення 

громадян як механізм взаємодії держави та суспільства, сутність права 

громадян на звернення до органів державної влади й органів місцевого 

самоврядування, систему суб’єктів, які беруть участь у 

правовідносинах щодо розгляду звернень громадян, питання правового 

регулювання діяльності органів державної влади й органів місцевого 

самоврядування щодо розгляду звернень громадян, процедуру розгляду 

звернення громадян тощо.  

Додатково зауважимо, що в контексті оновлених нормативних 

приписів питання забезпечення механізму звернення громадян в 

Україні не втрачає своєї актуальності. Підігріває науковий інтерес до 

вказаної проблематики значний масив справ, які розглядаються в судах 

з приводу порушення законодавства про звернення громадян. 

Приміром, мають місце непоодинокі випадки ненадання або неповного 

надання відповіді на звернення осіб міськими радами [331; 457]; 

бездіяльність прокуратури щодо ненадання відповіді на звернення 

[327]; створення перешкод у отриманні належної письмової відповіді 

на звернення посадовими особами Центрального відділу державної 

виконавчої служби [324]; ненадання відповіді на звернення 

громадянина Головним управлінням Держгеокадастру [333] та інші. 
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Вказане ще раз підтверджує нагальність комплексного  теоретичного 

освоєння адміністративно-правового забезпечення механізму 

звернення громадян в Україні. 

 

 

1.2. Методологія дослідження адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян  

 

На теперішній час актуальність науково-теоретичного дослідження 

інституту звернення громадян є очевидною та незаперечною, оскільки 

конституційному праву громадян на звернення до державних органів і 

органів місцевого самоврядування відведено особливе місце в системі 

адміністративного права. Аналітичний підхід до теоретичних положень 

адміністративного права, що визначає поняття права громадян на 

звернення, дозволяє встановити його правову своєрідність, обумовлену 

взаємозв’язками з іншими елементами системи суб’єктивних 

публічних прав. Разом із тим, використання терміну «інститут» для 

позначення звернення громадян вимагає окремого означення рис 

інституційності предмету пізнавального пошуку. Адже досить часто в 

літературі «інститутом» називають різні елементи різних галузей 

юриспруденції, порівнюючи які можемо стверджувати про значну 

кількісну, методологічну, предметну диференційованість таких 

елементів системи права.  

Передусім необхідно вказати, що структура правового інституту 

відноситься до питань загальної теорії права, тому перш ніж перейти 

до дослідження структури інституту звернень громадян, необхідно 

розглянути загальнотеоретичні положення, що стосуються самого 

поняття та передумов формування правового інституту.  

Так, використовуючи етимологічний підхід,  дослідники 

встановили, що термін «інститут» запозичено у другій половині 
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XIX ст. з французької мови, де institut (лат.  institutum) «засноване» є 

похідним від instituera «засновувати» (від stituere «ставити, 

споруджувати», каузатіва до stare «стояти»)  [32]. Разом із тим, на 

теперішній час поняття «інститут» володіє настільки нечіткими 

(ймовірно навіть ірраціональними) та суб’єктивно оцінюваними 

ознаками, що різноманітні за обсягом, змістом та прикладним 

значенням аспекти правової реальності можуть їм відповідати, 

кваліфікуючись дослідниками як правові інститути. При цьому, 

ототожнення понять «правовий інститут» та «інститут права», а також 

використання їх як синонімів, які несуть однакове змістовне 

навантаження, здійснюється виключно ситуативно, із одночасним 

визнанням справедливості розмежування категорій в 

загальнотеоретичній юриспруденції [76]. 

Досить поширеною є думка, згідно з якою інститут права – це 

елемент певної галузі права та системи права в цілому, який є 

сукупністю відносно відокремлених норм права, об’єднаних 

специфічним предметом і методом правового регулювання, що 

покликаний забезпечити цілісне, відносно закінчене регулювання 

суспільних відносин певного виду [85, с.  29]. На думку 

Н.М. Пархоменко, інститут права – це сукупність відокремлених,  

взаємопов’язаних правових норм, що утворюють частину галузі права 

та регулюють певну сторону однорідних суспільних відносин  [306, 

с. 198]. 

В.С. Якушев зазначає, що правовий інститут – це первинний, 

самостійний структурний підрозділ галузі, перший та найва жливіший 

щабель у формуванні галузі, де правові норми групуються не 

випадково, а за їхнім юридичним змістом, відповідно до конкретних 

суспільних відносин [483, с. 66]. У той же час, С.С. Алексеев зазначає, 

що правовий інститут є первинною правовою одиницею. Причому 

природа та особливості правового інституту можуть бути правильно 
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витлумачені в тому випадку, якщо виходити з того, що це така 

сукупність норм приписів, яка, у свою чергу, є елементом наступного, 

головного підрозділу – галузі права [32, с. 119]. 

В.М. Сирих виокремлює ознаки, які є юридичним критерієм 

відокремлення певної сукупності норм у конкретний правовий 

інститут: 1) юридична єдність правових норм, яка виражається в 

загальних положеннях, правових принципах або сукупності правових 

понять; 2) повнота регулювання певної сукупності суспільних 

відносин. Правовий інститут включає в себе різні види правових норм, 

внаслідок чого кожен правовий інститут є унікальним, виконує тільки 

йому притаманні функції та не дублюється іншими структурними 

компонентами системи права; 3) відокремлення правових норм, які 

утворюють правовий інститут, у главах, розділах, частинах та інших 

структурних одиницях законів, інших нормативно -правових актах. 

Логічна послідовність і досконалість закону припускають таку 

диференціацію його змісту, яка визначається якісною відособленістю 

певної сукупності норм [432, с. 237–238]. 

Як зазначає О.В. Мазурчак, виникнення та формування правового 

інституту як структурного елементу системи права обумовлюється 

низкою обставин. По-перше, об’єктивна передумова становлення 

правового інституту, виділення якої пов’язано з тим, що право є 

складним соціальним феноменом. Завдяки своїй масштабності та 

неоднорідності, обумовленим методом впливу на суспільні відносини, 

передмова становлення правового інституту є предметом його 

регулювання. Право є системою нормативних приписів, які 

передбачають існування структури права [245, с. 280]. 

Таким чином, право, яке не має внутрішньої структури, 

немислимо, воно просто об’єктивно передбачає існування кількох 

рівнів, вимагає наявності низки взаємопов’язаних елементів, з яких і 

складається система права, яку зазвичай називають історично 
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сформованою, об’єктивно існуючою внутрішньою структурою 

права [270, с. 253]. Іншими ж словами, неможливо уявити право без 

його стійких та міцних структурних елементів. Одним із таких 

дробових структурних елементів і є правовий інститут.  

Водночас, у полі зору нормотворців не можуть одночасно 

знаходитись усі суспільні відносини, що потребують правової 

упорядкованості чи вдосконалення правових приписів. Правова 

регламентація відбувається, як правило, інституційно, тобто правове 

опосередкування стосується окремої групи суспільних відносин, якій 

характерна цілісність. Закріплені правом такі відносини, як правило, і 

є правовим інститутом. Тому нормотворчість можна також розглядати 

як об’єктивну причину існування правового інституту.  

Разом із тим, С.С. Алексеев вказує на матеріальну причину 

становлення правового інституту. Як вказує автор, матеріальною 

передумовою для формування правового інституту є існування такого 

різновиду суспільних відносин, які б об’єктивно вимагали окремого 

регулювання комплексу нормативних приписів [32, с. 129]. Таким 

чином, основним завданням правового інституту є повне 

впорядкування окремої ділянки суспільних відносин, тобто правовий 

інститут повинен містити необхідний набір юридичних норм, які 

здатні охопити всі істотні аспекти регульованого блоку відносин [245, 

с. 280]. 

Видається, правовий інститут є елементом системи права та 

потребує власної внутрішньої організації, тобто структури. При цьому 

структура конкретного правового інституту зумовлюється характером 

самих суспільних відносин, які є характером методу їх регулювання. 

Правовий інститут є, певною мірою, сукупністю якісно неоднорідних 

нормативних приписів, своєрідність яких є зумовленою необхідністю 

регулювання різноманітних аспектів окремого виду суспільних 

відносин. 
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Відносна схожість теоретичних висновків, отриманих у результаті 

дослідження об’єктивної та матеріальної передумов формування 

правового інституту, дозволяє говорити про їх тотожність. Так, 

О.М. Головістікова та Ю.А. Дмитрієв прямо виділяють одну 

об’єктивну матеріальну передумову інтеграції правових норм в 

інститути, якою є існування відповідного різновиду суспільних 

відносин [93, с. 447–448]. Однак з огляду на викладене, слід визнати, 

що окреме вивчення об’єктивної та матеріальної передумов є 

продуктивнішим.  

Необхідно вказати, що праву, як і будь-якій системі, є 

притаманними певні принципи побудови, проходження та реальне 

втілення яких дозволяє судити про право як про дієвий соціальний 

регулятор. Вказані принципи повинні відображатися на кожному 

правовому рівні. Першим рівнем, на якому такі принципи будуть 

досить яскраво відображеними, безумовно, є правовий інститут. 

Оскільки він є відносно автономною частиною, правовою матерією, то, 

починаючи саме з цього рівня, можна судити про право як про 

механізм, а ефективність його функціонування буде зумовленою 

повнотою втілення загальних принципів побудови права  [245, с. 280]. 

На згадані факти звертав увагу ще С.С. Алексеев, який цілком 

справедливо вказував, що зміст правового інституту є пронизаним 

загальними юридичними ідеями. Невипадково у досить розвиненій 

галузі права, що відрізняється високим рівнем кодифікації, 

нормативних узагальнень, правові інститути очолюють норми -

принципи, яких сформульовано у тексті нормативних актів  [32, с. 126]. 

На жаль, незважаючи на очевидну та незаперечну необхідність, на 

теперішній час система принципів інституту звернення громадян до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування є  

недостатньо розробленою.  
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Видається, так як право як регулятор суспільних відносин має не 

тільки статистичний, але й динамічний характер, у структурі права 

функціонують два види правових норм – матеріальні та процедурні, які 

й повинні утворювати структуру більшості правових інститутів  [245, 

с. 281]. 

Отже, розроблені загальною теорією права загальні підходи до 

розуміння поняття «інститут галузі права» дозволяють виокремити такі 

його ознаки: а) регулює не всю сукупність якісно однорідних 

суспільних відносин, а окремі видові особливості (сторони, ознаки) 

одного роду суспільних відносин або здійснює особливі завдання, 

функції в цьому регулюванні, тобто має видову однорідність 

соціального змісту; б) володіє відносною нормативною самостійністю, 

стійкістю і автономністю функціонування, але на іншому рівні, ніж 

галузь права, є її підсистемою; в) формується об’єктивно, а не 

створюється штучно; має відособленість від інших інститутів права, 

його норми не можуть з волі законодавця переміщатися в межі іншого 

правового інституту; г) характеризується специфічністю засобів 

правового регулювання; д) втілює у своєму змісті особливу юридичну 

конструкцію, деякі загальні положення, єдині принципи; е)  має 

можливість формувати загальні поняття у власних межах, які 

допомагають забезпечувати безпрогальність регульованих ним 

(інститутом права) відносин [298; 416, с. 323]. 

Видається, інститутом є не  будь-яка сукупність правових 

приписів, а лише така, що володіє рядом необхідних ознак. При цьому, 

«відносна відокремленість», «якісна однорідність суспільних 

відносин», «відносна нормативна самостійність», «специфічність 

предмету» тощо спостерігається і в сукупності приписів, присвячених 

зверненням громадян. А отже, з огляду на концентрованість 

нормативного регулювання (Закон України «Про звернення громадян» 

[363]), єдність мети, процедурних властивостей та прикладних 
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наслідків, звернення громадян необхідно визначати як інститут 

адміністративного права [192]. 

Разом із тим, на теперішній час найбільш виваженим та 

узгодженим із сучасними правовими реаліями видається 

диференційований розгляд структури інституту звернень громадян. 

Так, із матеріальної точки зору, елементами інституту звернень 

громадян є норми, які визначають спеціальний понятійний апарат, 

суб’єктний склад урегульованих правовідносин, права та обов’язки 

сторін, що беруть участь в адміністративно-правових відносинах, 

відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян.  

Цілком погоджуємося з позицією О.В.  Мазурчака, який констатує, 

що звернення – це не кожне послання громадянина до державного 

органу чи посадової особи, це завжди юридичний акт, тобто дія, якої 

свідомо спрямовано на створення юридичних наслідків. Направляючи 

звернення до будь-якого державного органу, громадянин вступає з ним 

у певні правовідносини. Таким чином, зверненням можна вважати 

тільки таке послання, зі змісту якого прослідковується бажання автора 

спонукати адресата (орган або посадову особу) до будь-яких юридично 

значущих дій [245, с. 281]. 

В цьому аспекті не можна не відзначити, що відповідно до 

положень ст. 3 Закону України «Про звернення громадян», під 

зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій  або усній 

формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. 

Пропозиція (зауваження) – це 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 
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проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією України 

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 місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

об’єднань громадян, посадових осіб [363]. 

Слід вказати, що положеннями Закону України «Про звернення 

громадян» прямо передбачено, що 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. 

Разом із тим, 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. 
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Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається 

заявнику з відповідними роз’ясненнями  [363, ст. 5]. 

Що стосується функцій інституту звернення громадян, видається, 

необхідно виокремити такі: 1) правоохоронна – забезпечує 

безконфліктну реалізацію прав, свобод і законних інтересів людини і 

громадянина, сприяє недопущенню порушення принципу законності у 

діяльності суб’єктів владних повноважень; 2)  регулятивна – забезпечує 

узгодженість публічних інтересів; 3) сприяюча – має на меті сприяння 

реалізації особами наданих їм прав, свобод і законних інтересів; 

4) інформаційна – є джерелом відомостей для органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування про проблеми громадян; 

5) контрольна – є структурним елементом системи заходів правового 

та організаційного характеру, які здійснюються з метою дотримання 

суб’єктами владних повноважень у своїй діяльності норм чинного 

законодавства; 6) стимулююча – забезпечує повноцінне 

функціонування діяльності державного механізму.  

Що стосується процедурних аспектів, то елементами інституту 

звернень громадян є норми, які визначають: процедуру подання та 

розгляду звернення громадян як регламентований нормами права 

порядок дій у сфері публічного адміністрування, якого спрямовано на 

реалізацію та поновлення соціально-економічних, політичних та 

особистих прав і законних інтересів людини та громадянина; 

процедурні особливості діяльності 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 щодо 

розгляду звернень громадян; порядок контролю за процедурою 

розгляду звернень громадян тощо.  

Отже, в сучасних умовах розвитку демократичної держави 

інститут звернення громадян відіграє істотного значення. 
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Концептуальні ж підходи, принципи та ідеї щодо ефективності 

механізмів реагування на звернення громадян в умовах демократичних 

перетворень необхідно розглядати, насамперед, з позиції захисту прав і 

свобод громадян, залучення громадян до прийняття управлінських 

рішень та ролі громадськості у здійсненні контролю за діяльністю 

органів державної влади, удосконалення механізмів державного 

управління тощо [265; 266]. Разом із тим, перспективи подальших 

наукових досліджень мають стосуватися удосконалення національного 

законодавства, що стосується адміністративно-правового забезпечення 

механізму звернення громадян в Україні на сучасному етапі 

державотворення з урахуванням світових тенденцій розвитку. Адже 

застосування аналізованих вище положень має бути однозначним, 

точним та нормативно збалансованим.  

Говорячи про методологію юриспруденції як систему підходів, 

методів і принципів наукового вивчення державно -правових явищ, 

необхідно вказати, що теоретичне освоєння звернення громадян ми 

здійснювали і здійснюватимемо, орієнтуючись на виділення таких 

найпростіших рівнів пізнавальної діяльності: 1) філософсько-

світоглядні підходи; 2) загальнонаукові методи; 3) спеціальні методи 

[439, с. 27]. Первинну векторну роль у нашому дослідженні відіграє 

системний підхід – це сукупність загальнонаукових методологічних 

вимог, в основі яких лежить розгляд об’єктів як систем. До числа таких 

вимог відносяться: а) виявлення залежності кожного елемента від його 

місця і функцій у системі, з урахуванням того, що властивості цілого 

не можна звести до суми властивостей цих елементів; б ) аналіз того, 

наскільки поведінка системи є зумовленою як особливостями її 

окремих елементів, так і властивостями її структури; в)  дослідження 

механізму взаємодії системи і середовища; г)  вивчення характеру 

ієрархічності, притаманного даній системі; д)  забезпечення всебічного 

багатоаспектного опису системи; є) розгляд системи як динамічної 
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цілісності, що розвивається [301, с. 33]. Вбачається, саме системний 

підхід і, базований на ньому, системно-структурний метод, дозволить 

визначити місце інституту звернення громадян в адміністративному 

праві, а також сприятиме (сподіваємося) зваженому пізнанню окремих 

елементів інституту звернення громадян (як структурних елементів 

цього інституту).  

Необхідно зазначити, що інколи науковцями вводиться 

узагальнене поняття системності, що включає своїми компонентами 

системний підхід, системний метод та системну теорію, які 

відрізняються за своїм змістом та функціональними призначеннями. У 

дослідженні поняття системного підходу має інтегративне значення, 

що включає [255, с. 34]: принцип діяльності, зорієнтований на 

формування світоглядної позиції під час розгляду звернення громадян; 

теоретико-методологічний підхід, призначення якого – надати 

пояснення та систематизувати феномени процедурної дійсності, 

визначити серед них місце, яке займають звернення громадян, що 

передбачає виконання пізнавальної та методологічної функцій.  

Окрім ключового, юридичне дослідження може послуговуватися й 

додатковими методологічними підходами, які сприяють вирішенню 

складних наукових чи прикладних проблем, змінюючи ракурс їх 

теоретичного «споглядання». Варто звернути увагу на природно -

правовий (юснатуралістичний) підхід до оцінювання юридичних явищ. 

Указана методологія виходить із того, що право не дарується 

державою, а існує у свідомості людей, норми права формуються в 

суспільстві та диктуються потребами людини, а не велінням держави. 

Вираженням природного права є невід’ємні, невідчужувані права 

людини [64; 287]. На них повинні спиратися норми позитивного права, 

що дає змогу правам людини визначати права влади (держави), а не 

навпаки. Але тільки проголошення цих прав є недостатнім для 

повноцінного життя суспільства. Невідчужувані права людини повинні 
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дійсно реалізовуватися. Слід вказати, що забезпечення реалізації прав 

людини прихильники природно-правових поглядів покладали й 

покладають на державу, доводячи, що вона є тим соціально-

політичним інститутом, який покликаний, передусім, охороняти 

природне право [83, с. 19; 115, с. 174]. Виражається, ілюструється, 

поширюється та переноситься в юридичну практику названий вид 

праворозуміння через принцип верховенства права, який: називається в 

ст. 8 Конституції України (хоча в даній статті розкрито лише деякі 

його формальні, але не сутнісні сторони); змістовно викладений в ст.  3 

Конституції України – через утвердження людиноцентристської 

ідеології державно-правового буття [224]; вичерпно, як закритий 

перелік вимог і правил, не визначений і не може бути визначений у 

жодному правовому акті, адже верховенство права (виступаючи 

ідеалом справедливості) може вносити свої цінності у все нові й нові 

суспільні відносини та пов’язані з ними юридичні ситуації [462 , 

с. 434–437]. Подальший же розвиток людиноцентризму спрямовано не 

лише на розміщення людини у «центр» пріоритетів публічної влади, 

але й на залучення громадян до вирішення публічних справ, 

формування і організаційне забезпечення їх активної соціальної 

позиції [114, с. 106]. 

Слід наголосити на тому, що верховенство права як ключовий 

принцип спільних цінностей, на яких базується сучасний цивілізований 

світ [246,с. 19], та як невід’ємний елемент системи цінностей, 

покладених в основу становлення і розвитку європейського 

правопорядку після Другої світової війни [181, с.  51]: по-перше, стало 

ідейною передумовою-стимулом формування адміністративного права  

в Україні; по-друге виступило фундаментальною засадою для 

розбудови та трансформації сучасної концепції державного 

управління. Саме тому вивчення питань адміністративно-правового 

забезпечення загалом, а також його окремих складових не є можливим 
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без постійного врахування the rule of law, яке додатково може 

виступити ще й дієвим та істинним засобом розв’язання складних 

аспектів державного управління. Названі правоглядні засади, з точки 

зору методології, виражаються в аксіологічному (ідеологічному) 

підході, який спирається на ідеї, цінності і дає можливість з’ясувати 

якості та властивості праводержавних явищ і процесів, здатних 

задовольнити потреби окремої особи і певного суспільства, а також 

ідеї та спонукання у вигляді норми й ідеалу [416, с. 14]. 

В процесі дослідження загальних властивостей інституту 

звернення громадян ми завжди керуємося надбаннями верховенства 

права, а також: а) звертаємося до таких сегментних ціннісних 

орієнтирів як людиноцентриський тип владно-суспільної взаємодії, 

завдання здійснюваних публічною адміністрацією управлінських дій , 

людиноцентриська модель функціонування органів публічної влади , 

система демократичних цінностей тощо; б) плануємо визначити 

додаткові правові цінності, які виступають передумовою окремих 

аспектів звернення громадян.  

Діалектичний метод виступив основним методологічним засобом 

пізнання сутності звернення громадян, їх співвідношення із за питами 

на інформацію, характеристики підстав подання звернень 

громадянами, спрямовуючи та обумовлюючи результати наукового 

пошуку на основі ключових принципів діалектичного пізнання: 

історизм, об’єктивність, конкретність, детермінізм, розвиток, 

протиріччя. Звичайно, залишаємо осторонь вульгаризовані ідеї 

матеріалістичної діалектики щодо вирішального впливу економічного 

базису на всі сторони держави і права, щодо обов’язковості «класового 

навантаження» в будь-яких політико-правових явищах. Адже очищена 

від рудиментів радянського періоду та гармонійно доповнена іншими 

методами, діалектика (як видається) має зберігати засадничу роль в 

методології права. Як слушно зазначає П.М.  Рабінович, 
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методологічний плюралізм не повинен перетворюватися на 

методологічну сваволю, оскільки таке перетворення не сприятиме, а 

перешкоджатиме формуванню знань, адекватних предмету пізнання. 

Щоб запобігти такій загрозі, слід враховувати такі 

загальнометодологічні постулати, яких маємо дотримуватися: 

1) об’єктивна обумовленість методів дослідження його предметом; 

2) необхідність встановлення єдиної істини, вірогідність якої можна 

довести і перевірити за посередництвом певного об’єктивного 

критерію; 3) неодмінним показником прийнятності, еврестичності 

певного дослідницького підходу (методу) має бути його спроможність 

сприяти виявленню, розкриттю соціальної сутності явищ, що 

вивчаються [393, с. 215–216]. З огляду на вже частково пізнану 

сутність інституту звернень громадян, а також дієвість застосування 

різних інструментів у процесі такого пізнання, до загальнонаукових 

методів дослідження, що детермінуються природою звернень 

громадян, додатково (поряд із діалектикою та згадуваним системно -

структурним методом) відносимо: 

1) функціональний метод, який виступив методологічною основою 

для цільового пізнання «звернення громадян», з’ясування ролі, яку 

відіграє вказаний інститут в умовах подальшої демократизації 

українського суспільства і проведення адміністративної реформи в 

Україні. Структурно-функціональний метод застосовано під час 

проведення систематизації та обґрунтування класифікації звернень 

громадян, дослідження проблематики електронної петиції як способу 

звернення громадян, який забезпечує конституційне право на учать в 

управлінні публічними справами, а також забезпечив зважене 

опрацювання стану правового регулювання інституту звернень 

громадян; 

2) метод сходження від абстрактного до конкретного, що 

розкриває оптимальну послідовність пошуку загального і специфічного 
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у кожній частині предмета дослідження;  

3) формально-логічні методи: аналізу і синтезу, індукції і дедукції, 

аналогії. Зокрема, аналіз та синтез дозволили визначити ознаки, 

сутність та зміст понять «звернення громадян», «процедура подання 

звернення громадян», сформувати вказане та інші поняття, визначити 

відмінні та спільні ознаки між інститутами звернення громадян та 

запиту на інформацію, а також опрацювати доктринальні досягнення із 

відповідної тематики. За допомогою форми аналізу – систематизації – 

визначено проблеми градації звернень громадян у залежності від 

різних критеріїв, а саме: від змісту звернення, від способу подання, від 

ознаки надходження, за суб’єктом подання, від форми звернення, від 

статусу заявника тощо. 

Формально-логічним методом наукового пізнання є  й аналогія, за 

допомогою якої досягається знання про предмети і явища на підставі 

того, що вони мають подібність із іншими. Ступінь імовірності 

(вірогідності) умовиводів по аналогії залежить від кількості східних 

ознак у порівнюваних явищ (чим їх більше, тим більшу ймовірність 

має висновок). Аналогією (греч. analogia – відповідність, подібність) 

називається такий умовивід, коли з подібності деяких ознак двох або 

декількох предметів, явищ дійсності, які в цілому різні, робиться 

висновок про подібність інших ознак цих предметів, явищ [167, с.  60–

61]. 

У процесі дослідження визначено, що звернення громадян та запит 

на інформацію мають онтологічну спільність – являються проханням, з 

яким особа або група осіб, юридична особа звертаються до суб’єктів 

публічної адміністрації. При цьому сутність запиту на інформацію 

полягає у тому, що це прохання особи до розпорядника інформації 

надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Тобто, 

якщо співвідносити звернення та запит на інформацію, то спільним 

буде те, що це прохання, з яким особа або група осіб, юридична особа 
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звертаються до суб’єктів публічної адміністрації у визначеній формі. 

Проте, при поданні заяви як різновиду звернення, прохання буде 

стосуватися сприяння реалізації закріплених Конституцією України та 

чинним законодавством прав та інтересів громадян, а при поданні 

запиту на інформацію – надання публічної інформації, що знаходиться 

у володінні розпорядника інформації.  

В процесі дослідження адміністративно-правового забезпечення 

механізму звернення громадян в Україні знаходять широке 

застосування і спеціально-правові методи: 

1). Формально-догматичний (догматичний, юридико-технічний) 

метод – традиційно вживаний для вивчення «догми» права, його 

внутрішньої та зовнішньої форми. Аналіз джерел права, формальної 

визначеності права, порядку систематизації нормативного матеріалу, 

правил юридичної техніки є проявом цього методу [416, с. 19]. При 

цьому, суть формально-логічного (догматичного) методу полягає у 

тому, що в окремих випадках, особливо з позиції позитивістського 

підходу, досить часто норму права або принципи права розуміють як 

догму, яка є обов’язковою до виконання, незалежно від причин, умов 

та обставин [81, с. 32; 170; 171]. Термін «догма права» (від грец. – 

думка, вчення) – положення правового характеру, що приймається без 

доказів, на віру. Вона залишає поза увагою питання про сутність та 

походження права, закономірності його розвитку, взаємовідносини 

права з іншими явищами суспільного життя, обмежуючи завдання 

науки описом та узагальненням матеріалу, що міститься у позитивному 

(чинному) праві: юридичними дефініціями, формальним аналізом 

юридичних понять і класифікацією норм  [478, с. 231]. Відтак, деякі 

принципи та норми можна розглядати як правові догмати, які є певною 

соціальною цінністю, проте не можуть застосовуватися однаково, без 

урахування різниці між окремими суспільними явищами.  

Так, саме вказаний метод дозволив проаналізувати норми чинного 
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законодавства, що закріплюють механізм звернення громадян в 

Україні, вирішити окремі проблеми щодо адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян в Україні. Формально-

догматичний метод забезпечує логічну стрункість і несуперечність 

викладу правових норм (або сприяє виявленню відповідних 

суперечностей та розробці пропозицій щодо більш  зваженого 

викладення цих норм), відповідаючи за узгоджене визначення 

юридичних понять, проведення чіткого опису правових явищ, їх 

класифікацію й систематизацію.  

Між тим, у працях Г. Кельзена розкрито питання застосування 

формально-юридичного методу, коли право досліджується без 

урахування зв’язків з іншими соціальними інститутами, оскільки 

предметом дослідження є право у «чистому вигляді», що зумовлює 

«звільнення правознавства від усіх сторонніх елементів, що і є 

основним принципом його методу» [157, с.  11]. 

2). Порівняльно-правовий метод основується на дослідженні 

значної кількості аналогічних сегментів правової реальності та їх 

порівнянні.  

Як зазначили У. Батлер та Ю. Шемшученко, метод порівняльного 

правознавства можна використовувати для вивчення правових систем 

різних держав шляхом зіставлення однойменних і схожих за змістом 

правових норм, інститутів, принципів тощо та практики їх 

застосування. Він є наріжним каменем розвитку універсальної правової 

науки та застосовується у тісному зв’язку з іншими методами 

(історичним, аналітичним тощо) як на рівні мікропорівняння 

(дослідження національних правових систем), так і макропорівняння 

(дослідження «сімей правових систем») [477, с. 666–667]. 

Слід вказати, що у різних наукових джерелах виокремлюють 

порівняльно-правовий (полягає безпосередньо у порівнянні понять, 

явищ і процесів у межах одного (сучасного) історичного зрізу або 
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чітко окресленої теоретичної моделі), а також порівняльно -історичний 

(використовується під час дослідження у контексті історичної 

ретроспективи) методи [78, с. 6]. 

Порівняльно-правовий метод може застосовуватися двома 

способами. Перший передбачає дослідження зумовленості відповідних 

правових систем зовнішніми суспільними чинниками (тобто 

досліджується, чому певні суспільні умови створили саме  таку правову 

систему і як ця система сприяла формуванню саме такого суспільства). 

Другий спосіб застосування порівняльно-правового методу дозволяє 

встановити та порівняти зміст і склад норм, які є елементами 

порівнюваних систем [314, с. 12]. 

Відтак, у межах нашого дослідження за допомогою порівняльно -

правового методу будемо здійснювати визначення напрямів 

удосконалення правових засад інституту звернень громадян в Україні, 

вивчення сучасних тенденцій розвитку механізму звернення громадян 

в Україні, а також для обґрунтування перспектив модернізації 

механізму звернення громадян в Україні на шляху до європейського 

співтовариства та наповнення оновленим змістом адміністративно-

правового забезпечення механізму звернення громадян в Україні . 

Методи лінгвістичного аналізу і тлумачення правових норм 

сприяли виявленню прогалин та інших недоліків законодавства, 

виробленню пропозицій щодо його вдосконалення.  

Слід згадати, що методологія сучасної юриспруденції в чільній 

своїй частині відступає від безумовного превалювання діалектики та 

формальної логіки (з їх раціональністю, детермінізмом), все більше 

визнаючи та використовуючи у пізнанні випадковість, ірраціоналізм, 

креативність, плюралізм.  

З огляду на предмет нашого наукового пізнання, який все -таки є 

більш прив’язаним до нормативного матеріалу і прикладного 

правозастосування [91], названі прояви постнекласичної методології 
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юриспруденції природно не можуть отримати широкого втілення у 

дослідженні. Водночас, повне їх виключення теж буде помилковим, 

адже певні теоретичні припущення спочатку висувалися на чуттєво -

ірраціональному рівні і лише потім знаходили (або не знаходили) 

логічного обґрунтування. Отже, пошук можливих варіантів, 

генерування ідей (і припущень), що підлягатимуть подальшому 

раціональному пізнанню, все-таки і в даному проекті може відбуватися 

(обмежено) на основі методології некласичної та постнекласичної 

науки. 

Так, метод правового моделювання пов’язаний зі створенням 

моделі державного органу, закону чи інших державно -правових 

явищ [220, с. 30]. Застосування цього методу значно розширює 

можливості пізнання предмета дослідження. У результаті застосування 

методу правового моделювання стало можливим окреслення 

перспектив та шляхів подальшого розвитку інституту звернень 

громадян в Україні, а також формулювання пропозицій та практичних 

рекомендацій з удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення механізму звернення громадян в Україні.  

Видається, лібертарний метод, який полягає у пізнанні та 

моделюванні дійсності з позицій права та досягнення «рівності» між 

державно-правовими інститутами, процесами, явищами, які 

досліджуються, є конструктивнішим та ефективнішим в аспекті 

дослідження правової дійсності, дозволяє враховувати реалії 

середовища та різні аспекти державно-правових реалій (що є 

передумовою належного бачення діалектичної єдності та взаємовпливу 

права, економіки, політики, моралі й інших аспектів життєдіяльності 

суспільства) [78, с. 5]. 

Сподіваємося, застосований в процесі дослідження 

методологічний інструментарій дасть змогу всебічно здійснити 

пізнання предмета дослідження завдяки з’ясуванню історико -
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теоретичних передумов, переваг та недоліків трансформації інституту 

звернення громадян, адміністративно-правового забезпечення 

механізму звернення громадян в Україні, окреслити окремі проблемні 

аспекти щодо подолання наслідків, спричинених порушенням 

положень законодавства України про звернення громадян, встановити 

прикладні межі запобігання вказаним порушенням, змістовий та 

суб’єктний обсяг такого запобігання, виявити недоліки 

адміністративно-правового забезпечення механізму звернення 

громадян в Україні, а також окреслити перспективи модернізації 

механізму звернення громадян в Україні на шляху до європейського 

співтовариства та шляхи наповнення новим змістом адміністративно -

правових засад звернення громадян в Україні в сучасних умовах.  

 

 

 

1.3. Поняття та правова природа звернення громадян  

 

Важливим питанням сьогодення є запровадження дієвих 

юридичних способів захисту прав, свобод і законних інтересів людини 

і громадянина, що зумовлено природою правової держави [391; 392]. 

Конституцією України, зокрема ст.  40, закріплено загальне 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 [182]. 

Будучи одним із найважливіших елементів адміністративно -

правового статусу громадянина [71] – право громадян на звернення в 

органи державної влади, місцевого самоврядування, до посадових осіб 

та службовців цих органів є абсолютним, необмеженим та 
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невідчужуваним [156]. Закон захищає права громадян на звернення 

проти «всякого» і кожного – проти невизначеного кола осіб. Не можуть 

бути прийнятими законодавчі акти, що скасовують або зменшують це 

право. Кожна дієздатна людина має право звертатися до будь-якої 

державної або недержавної організації, до будь -якої посадової особи з 

важливого для неї питання, маючи впевненість у тому, що  її буде 

прийнято, а її звернення буде зареєстровано і своєчасно розглянуто, 

підсумком чого буде мотивована відповідь про прийняте на підставах 

закону відповідне рішення [28, с. 158]. 

В.І. Цимбалюк та К.О. Кісілевич зазначають, що інститут 

звернення громадян є своєрідною формою громадського контролю, за 

допомогою якого виражаються погляди, пропозиції чи невдоволення 

громадян тими чи іншими діями органів державної влади, які повинні 

бути розглянуті та з приводу яких необхідно прийняти рішення. Крім 

того, право на звернення є важливим конституційно-правовим засобом 

захисту та однією з гарантій дотримання прав і свобод громадян [29 3]. 

Адже, звернення громадян є однією із форм участі населення в 

державному управлінні, у вирішенні державних і суспільних справ, 

можливістю активного впливу громадянина на діяльність органів 

державної влади та місцевого самоврядування [468, с. 149]. 

Автори навчального посібника «Адміністративне процесуальне 

право» (за ред. Т.П. Мінки) вказують, що у демократичному 

суспільстві право на звернення виконує надзвичайно важливу функцію. 

З одного боку, воно є засобом вільно висловити свої думки кожному 

громадянинові, а з іншого – є джерелом інформації для органів 

публічної адміністрації про потреби, інтереси чи настрій громадян, 

являючись також засобом виявлення суспільної думки  [28]. 

Не можна не погодитися з С.Г.  Стеценком, який відмічає, що 

звернення громадян мають сприйматись як:  
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1) засіб захисту від порушень своїх прав, свобод і законних 

інтересів збоку органів виконавчої влади;  

2) можливість реального впливу на діяльність органів виконавчої 

влади та посадових осіб;  

3) здатність отримати позитивний для громадянина результат без 

застосування спеціальних юридичних знань для оформлення певних 

документів; 

4) показник становлення громадянського суспільства  [430, с. 216–

217]. 

Таким чином, інститут звернень громадян має двояке 

функціональне призначення: з одного боку, його спрямовано на 

залучення населення до публічного адміністрування, до вирішення 

державних і суспільних справ та активного впливу громадян на 

функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування, 

а з іншого – на відновлення порушеного права громадянина через 

подання до органів державної влади скарг, заяв і клопотань.  

Уявляється доцільним розглядати звернення громадян через 

призму таких його значень: по-перше, воно є формою громадського 

контролю за діяльністю органів державної влади в цілому, та окремих 

посадових чи службових осіб зокрема, за допомогою якої виражається 

вимога громадян щодо поновлення порушеного права; по -друге, є 

способом формування правосвідомості громадян, що є запорукою 

становлення громадянського суспільства; по -третє, є формою участі 

населення в державному управлінні та вирішенні державних та 

громадських справ, шляхом цілеспрямованого впливу громадянина на 

діяльність суб’єктів владних повноважень  

Таким чином, звернення громадян є формою участі населення в 

державному управлінні та вирішенні державних та громадських справ, 

яка реалізується шляхом цілеспрямованого впливу громадянина на 

діяльність суб’єктів публічної адміністрації через подання зауваження, 
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скарги та пропозиції, що стосуються їх статутної діяльності та подання 

заяви або клопотанням щодо реалізації своїх соціально -економічних, 

політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх 

порушення. 

Ознаками звернень громадян можна назвати такі : 

1) суспільні відносини, які виникають, змінюються та 

припиняються внаслідок подання звернень громадян регламентовано 

нормами публічного права (конституційного, адміністративного);  

2) суб’єктом подання звернення є фізична особа; 

3) суб’єктом розгляду звернень громадян є органи державної 

влади, місцевого самоврядування, об’єднання громадян, підприємства, 

установи, організації незалежно від форм власності, засоби масової 

інформації, посадові особи та посадові особи цих органів;  

4) предметом звернень громадян є  реалізація соціально-

економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів 

громадян та статутна діяльність суб’єкта, до якого подано звернення.  

Позиціонування інституту звернень громадян в якості 

забезпечувального механізму участі громадян в управління 

державними справами, крім змістовного виразу, підтверджується і 

роз’ясненнями Міністерства юстиції України. Відповідно, право на 

звернення включає дві складові: з одного боку, воно є однією з форм 

участі населення в державному управлінні, у вирішенні державних і 

суспільних справ, можливістю активного впливу громадянина на 

діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, а з 

іншого – способом відновлення порушеного права громадянина чере з 

подання до органів державної влади скарг, заяв і клопотань [180].  

Слід вказати, що розкриття сутності інституту звернення громадян  

полягає, у тому числі, і в змістовній характеристиці його основних 

функцій. При цьому, говорячи про функції інституту звернень 

громадян, необхідно передусім вказати, що більшість науковців 
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стверджують, що до них необхідно включати правозахисну, 

інформаційну та комунікаційну функції.  

Так, наприклад, на думку С.П.  Кандзюби та О.В. Кравцова, 

сутність правозахисної функції полягає у тому, що звернення як 

юридичний інститут є одним із засобів захисту прав громадян: вони 

дозволяють попередити правопорушення, а якщо його вже здійснено – 

усунути його наслідки і відновити порушене право. Інформаційна 

функція, на думку авторів, полягає у тому, що звернення громадян є 

цінним джерелом відомостей для державного апарату про проблеми 

громадян. Разом із цим, комунікаційна функція полягає у тому, що 

звернення громадян можуть бути засобом комунікації між державою і 

громадянами, служити свого роду каналом, за допомогою якого 

громадяни зможуть так чи інакше впливати на владні рішення, брати 

участь у процесі їх прийняття [151]. Комунікаційну функцію також 

називають партиціпаторною. 

В.А. Соболь вказує, що інститут звернень громадян до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в контексті 

реалізації прав і свобод у громадянському суспільстві виконує кілька 

функцій: правозахисну (звернення як юридичний інститут є одним із 

засобів захисту прав громадян, що дає змогу запобігати порушенням, 

зловживанням, негативним впливам, своєчасно усувати дестабілізуючі 

наслідки); інформаційну (звернення громадян є цінним джерелом 

відомостей для органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування про проблеми громадян); комунікативну (звернення 

громадян можуть бути ефективним засобом комунікації між державою 

і громадянами, слугувати свого роду каналом впливу, за допомогою 

якого громадяни зможуть у той чи інший спосіб впливати на рішення 

центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, брати участь у процесі їх прийняття й реалізації) [42 1, 

с. 7]. 
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Подібну позицію відстоює і А.В.  Капуловський, який, серед 

іншого, говорить про те, що інформаційна функція інституту звернення 

громадян, з точки зору інтересів окремих громадян, не має великого 

значення. Адже громадянин, надсилаючи звернення, у більшості 

випадків прагне до того, щоб отримати допомогу у  вирішенні своїх 

особистих питань. Від того, чи використає державний орган потрібну 

для своєї роботи інформацію, становище громадянина ніяк не 

зміниться. Але, з точки зору державного управління, інформаційна 

функція є дуже важливою та значимою, адже звернення надсилають, 

перш за все, громадяни, котрі зачіпають ті чи інші проблеми, при 

цьому вирішити їх самостійно вони вже не в змозі. Разом із тим, аналіз 

звернень може дати цінну інформацію про проблеми чи труднощі, які 

виникають у громадян, а саме головне, в умовах наростання загроз 

національній безпеці держави – інформацію про наявність таких 

загроз, джерела їх виникнення та можливі способи їх ліквідації  [152, 

с. 40–41; 153, с. 163]. 

Дещо інший підхід до значення інформаційної функції пропонує 

М.О. Кравцов, який вказує, що громадянські звернення є для держави 

дуже корисним інформаційним джерелом про проблеми суспільства, 

адже саме інформативна функція розкриває зміст та сутність цих 

питань. Поряд із цим, найбільш важливою як для влади, так і для 

суспільства автор вважає інформативну функцію, бо саме інформація, 

яка міститься в громадянських зверненнях, відкриває проблеми 

пересічного громадянина, який потребує допомоги держави для 

вирішення тієї чи іншої проблеми [403, с. 78]. 

Своєю чергою, О.В. Мазурчак відстоює думку про те, що 

звернення, по-перше, є засобом захисту прав громадян. Як вказує 

автор, поряд із судовим захистом, адміністративний захист, що 

виявляється в реакції органів виконавчої влади на звернення громадян 

і прийнятті ними відповідних заходів, є найважливіший засобом 
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охорони прав і свобод людини та громадянина. По -друге, звернення 

громадянина – це форма реалізації його конституційного права на 

участь в управлінні державою, і, отже, одна з форм вираження 

народовладдя. За допомогою звернень громадянин може впливати на 

прийняття рішень органами державної влади, роблячи внесок у 

вироблення державної політики в різних сферах життя. Необхідно 

зазначити, що право звертатися до державних органів і органів 

місцевого самоврядування дає можливість окремому громадянину чи 

колективу громадян впливати на рішення, які приймаються владними 

органами, тобто брати участь в управлінні державними справами, 

оскільки зміст такого звернення може носити не приватний, а 

суспільно-політичний характер. У зв’язку з цим право громадян на 

звернення необхідно розглядати в суспільно -політичному чи 

управлінському форматі. І, по-третє, звернення громадян – це засіб 

зворотного зв’язку, вираження реакції народу на рішення, що 

приймаються державною владою. В умовах демократичної держави та 

суспільства необхідні відпрацьовані механізми зворотного зв’язку 

[245, с. 281–282]. 

Отже, взявши за основу здобутки юридичної науки та, зокрема, 

адміністративного права, приходимо до висновку, що звернення 

громадян виконують певні функції – основні напрямки правового 

впливу на суспільні відносини, що відображають їх роль та 

призначення в регулюванні останніх і здійснюються за допомогою 

відповідних засобів з метою належної реалізації та захисту прав, 

свобод та законних інтересів громадян. При цьому, аналіз сталих 

наукових доробок дозволяє виокремити такі функції інституту 

звернення громадян: 

1) правоохоронна, яка забезпечує безконфліктну реалізацію прав, 

свобод і законних інтересів людини і громадянина, сприяє 

недопущенню порушення принципу законності у діяльності суб’єктів 
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владних повноважень. Зазначена функція проявляється шляхом 

подання громадянами такого виду звернень, як скарга;  

2) регулятивна, яка забезпечує узгодженість публічних інтересів 

(тобто інтересів соціальної спільності, що легалізовані і задоволені 

державою [27, c. 31–32]); 

3) сприяюча, яка має на меті сприяння реалізації особами наданих 

їм прав, свобод і законних інтересів. Зазначена функція проявляється 

шляхом подання громадянами відповідних заяв чи клопотань, які 

фактично відіграють роль правового способу ініціювання та належної 

реалізації того чи іншого права. Вбачається, що ці види звернень 

забезпечують не лише реалізацію відповідних прав, а й виконання 

службових повноважень суб’єктами владних повноважень відповідно 

до приписів чинного законодавства;  

4) інформаційна, яка є джерелом інформації для суб’єктів владних 

повноважень про проблеми громадян. Щодо виокремлення цієї 

функції, варто погодитися із думкою О.К. Костюкевича, який зазначає, 

що виділення інформаційної функції права на звернення обумовлене 

кількома факторами, зокрема такими, як: по -перше, кожне зі звернень 

громадян містить у собі певний обсяг інформації, пов’язаної як з 

обґрунтуванням мотивів та цілей звернення, так і з фактичними 

обставинами, що характеризують ті чи інші життєві ситуації, 

підтверджують чи спростовують певні вимоги, формулюють думку 

автора звернення з того чи іншого питання, та, по-друге, реалізація цієї 

функції прямо пов’язана з налагодженням так званого зворотного 

зв’язку [185, c. 196]. Окрім того, результативне публічне управління 

може здійснюватися лише в тому випадку, якщо керуюча система 

отримуватиме інформацію про ефект, досягнутий тією чи іншою дією 

об’єкта управління, про досягнення або недосягнення відповідної мети. 

Невідповідність фактичного стану системи заданому і є тим 
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коригуючим сигналом, який стимулює перебудову системи для її 

функціонування у заданому напрямку [42, с.  30]; 

5) контрольна, яка виражена через систему заходів правового та 

організаційного характеру, які здійснюються з метою дотримання 

суб’єктами владних повноважень у своїй діяльності норм чинного 

законодавства з метою захисту і забезпечення прав і законних інтересів 

людини та фундаментальних свобод, і на повагу до них;  

6) стимулююча, яка забезпечує повноцінне функціонування 

діяльності державного механізму не лише у зв’язку з розглядом скарг, 

що містять факти порушення конкретних прав громадян, але й тих 

звернень, у яких викладені пропозиції щодо покращання роботи 

органів державної влади.  

Виходячи з функціонального призначення інституту звернень 

громадян, приходимо до висновку, що одночасно цей інститут є 

показником рівня організації реагування на факти порушень прав і 

свобод людини з боку суб’єктів владних повноважень. Незалежний, 

всебічний, об’єктивний та справедливий розгляд звернень громадян на 

правовій основі запобігає подальшим зверненням щодо порушених 

громадянами питань, а відсутність такого розгляду свідчить про 

неспроможність органів влади вживати невідкладних і системних 

заходів стосовно своєчасного та якісного вирішення проблем на 

місцях, що знижує довіру громадян до влади і тим самим перешкоджає 

ефективній взаємодії держави та суспільства і фактично свідчить про 

невідповідність виконання ними своїх обов’язків [420]. 

Подання громадянами заяв, скарг та пропозицій до суб’єктів 

владних повноважень в цілому впливає на результативність та 

ефективність діяльності останніх. Для дослідження механізму впливу 

звернень громадян на результативність та ефективність діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації, необхідним є визначення категорій 

«результативності» та «ефективності».  
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У лексичному розумінні під поняттям «результативність» 

розуміється здатність суб’єкта досягати визначених результатів. Отже, 

результативність діяльності суб’єктів владних повноважень – це 

ступінь відповідності досягнутих результатів при здійсненні ними 

публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, в 

тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні 

адміністративних послуг. Аналіз результативності службової 

діяльності суб’єктів владних повноважень передбачає, визначення 

досягнення запланованих результатів, а саме: повноти виконання 

посадових обов’язків протягом звітного періоду у відповідності до 

положень посадових інструкцій, рівень складності виконуваних 

завдань, продемонстрованих при цьому знань, умінь, професійних та 

особистісних компетентностей, дотримання правил етичної поведінки 

та доброчесності, внутрішнього службового розпорядку.  

Необхідно акцентувати увагу на тому, що показники 

результативності можуть служити як оцінкою діяльності органу 

державної влади в цілому, так і оцінкою діяльності окремих посадових  

осіб [105, с. 123]. Як правило, діяльність окремих структурних 

підрозділів органів державної влади орієнтована на кінцеві результати, 

що призводить до неможливості визначення кінцевого внеску в 

досягнутий результат окремо взятого службовця. У такому випад ку 

саме звернення громадян є своєрідним індикатором якості роботи 

окремих посадових осіб.  

Таким чином, за результатами розгляду та вирішення звернень 

громадян здійснюється оцінювання результативності діяльності 

конкретного суб’єкта владних повноважень, що  передбачає планомірну 

діяльність окремих громадян, що спрямована на контроль за якістю 

виконання визначених завдань протягом визначеного періоду часу, 

зокрема, для отримання очікуваних результатів. Натомість 
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результативністю певних дій слід розуміти їх логічну завершеність, 

яка сприяє досягненню очікуваних результатів.  

Щодо розгляду звернень громадян, результативною може 

вважатися діяльність зі сторони суб’єктів владних повноважень у разі 

виконання ними у повному обсязі обов’язків, визначених ст. 19 Закон у 

України «Про звернення громадян», зокрема таких, як: 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; 

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 тощо [363]. 

Ефективність діяльності суб’єкта владних повноважень, як 

показник їх діяльності, відображає діяльність, яка характеризується 

виконанням у повному обсязі, якісно та у встановлений законом строк, 

передбачених за посадою завдань та обов’язків за умови використання 

оптимальної кількості ресурсів (організаційних, кадрових, фінансових, 
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інформаційних тощо). При розгляді звернень громадян суб’єкти 

владних повноважень повинні дотримуватися визначених законом 

строків. Так, відповідно до ст. 20 Закону України «Про звернення 

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. У разі неможливості протягом місячного строку 

вирішити питання зазначене у зверненні, 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.  

Реалізація громадянами права на звернення здійснює вплив на 

результативність та ефективність діяльності суб’єктів владних 

повноважень шляхом надання інформації про їх соціальні потреби, 

виступаючи сполучною ланкою між органами державної влади і 

громадянами. Право на звернення до цих органів, з одного боку, є 

способом вираження громадської думки, а з іншого – засобом 

отримання владними суб’єктами інформації від громадян про якість і 

недоліки своєї роботи. Слушною видається думка Б.М. Чичеріна, який 

зазначив, що «громадська думка виявляє справжній стан суспільства і 

управління. Існуюче зло не ховається всередині, а виходить назовні. 

Народні потреби стають відомі всім, а тому швидше і легше можуть 

бути знайдені засоби виправлення недоліків» [470, c. 91]. На підставі 

отриманої інформації у зверненнях, суб’єкти владних повноважень 

мають можливість своєчасні та якісні управлінські рішення.  

Доречним видається навести приклад прояву права на звернення 

до суб’єктів владних повноважень на прикладі Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України. Так, впродовж 

2019 року до Міністерства надійшло 2707 індивідуальних та 
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колективних звернень, з яких пропозицій – 394; заяв (клопотань) – 

2139; скарг – 174. Щодо повторних звернень, їх кількість становила 

410, причиною їх подання є те, що у заявників виникають додаткові 

питання щодо отриманих відповідей [35]. Саме повторні звернення 

виступають своєрідним індикатором необхідності покращення якості 

відповідей, зокрема їх обґрунтованості. Окрім того, можуть надаватися 

висновки щодо актуальності пропозицій заявників. Масові звернення 

стосувались Програми з підтримки малого та середнього 

підприємництва, що передбачає доступне кредитування під 5–9 

відсотків річних. 

За своєю сутністю звернення громадян має публічний характер, 

оскільки виступає важливою формою участі в управлінні публічними 

справами. Окрім того, звернення є юридичним засобом, що забезпечує 

режим законності в країні, тобто являє собою істотну складо ву 

публічної організації суспільства і має на меті публічні інтереси. 

Таким чином, звертаючись до суб’єктів владних повноважень 

громадяни реалізують своє суб’єктивне публічне право, що спрямоване 

на посилення соціальної ролі держави, забезпечення дієвості основних 

принципів правової держави, обмеження порушень законності з боку 

публічної адміністрації [470, c. 88–92]. 

Підсумовуючи вищезазначене, приходимо до висновку, що  

звернення громадян, будучи адміністративно -правовим механізмом 

захисту прав, свобод та законних інтересів людини та громадянина 

виступає також інструментом впливу на результативність та 

ефективність діяльності суб’єктів владних повноважень.  

Важливим питанням сьогодення є співвідношення права на 

звернення та права запиту на інформацію. Щодо права на подання 

запиту про отримання інформації до органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, 

то воно забезпечується положеннями ст. 34 Конституції України через 
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закріплення правомочності вільно збирати, зберігати, використовувати 

і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб  – на свій 

вибір [182]. Вказане право конкретизовано Законом України «Про 

доступ до публічної інформації» [344]. 

Виходячи з того, що інститут звернення громадян та інститут 

запиту на інформацію спрямовано на забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина, для них є характерним схоже функціональне 

призначення, що відображає їх роль та призначення у регулюванні 

суспільних відносин, вони здійснюються за допомогою відповідних 

засобів з метою належної реалізації та захисту прав, свобод та 

законних інтересів громадян. Як уявляється, інститут звернення 

громадян та інститут запиту на інформацію виконують такі ідентичні 

функції: 

1) правоохоронна, яка забезпечує безконфліктну реалізацію прав, 

свобод і законних інтересів людини і громадянина, сприяє 

недопущенню порушення принципу законності у діяльності суб’єктів 

владних повноважень;  

2) регулятивна, яка забезпечує узгодженість публічних інтересів 

(тобто інтересів соціальної спільності, яких легалізовано та задоволено 

державою [27, с. 31–32]); 

3) сприяюча, яка має на меті сприяння реалізації особами наданих 

їм прав, свобод і законних інтересів. Зазначена функція проявляється 

шляхом подання громадянами відповідних звернень чи запитів, які 

фактично відіграють роль правового способу ініціювання та належної 

реалізації того чи іншого права;  

4) інформаційна, яка є джерелом інформації як для суб’єктів 

владних повноважень, так і осіб, що звертаються за інформацією. І в 

цьому аспекті слушною видається думка О.К.  Костюкевича, який 

зазначає, що виділення інформаційної функції обумовлено кількома 

факторами: по-перше, кожне зі звернень громадян містить у собі 
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певний обсяг інформації, пов’язаної як із обґрунтуванням мотивів та 

цілей звернення, так і з фактичними обставинами, що характеризують 

ті чи інші життєві ситуації, підтверджують чи спростовують певні 

вимоги, формулюють думку автора звернення з того чи іншого 

питання, та, по-друге, реалізація цієї функції є прямо пов’язаною з 

налагодженням так званого зворотного зв’язку [187, с.  196]; 

5) контрольна, якої виражено через систему заходів правового та 

організаційного характеру, що спрямовані на дотримання суб’єктами 

владних повноважень у своїй діяльності норм чинного законодавства з 

метою захисту і забезпечення прав і законних інтересів людини та 

фундаментальних свобод;  

6) стимулююча, яка забезпечує повноцінне функціонування 

діяльності державного механізму не лише у зв’язку з розглядом 

звернень та запитів.  

Виходячи з функціонального призначення інституту звернення 

громадян та інституту запиту на інформацію, приходимо до висновку, 

що одночасно за їх допомогою відображається рівень організації 

забезпечення прав і свобод людини з боку суб’єктів владних 

повноважень [420, с. 10]. 

Сутність запиту на інформацію полягає у тому, що це прохання 

особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, яка 

знаходиться у його володінні. Тобто якщо співвідносити зве рнення та 

запит на інформацію, то спільним буде те, що це прохання, з яким 

особа або група осіб, юридична особа звертаються до суб’єктів 

публічної адміністрації у визначеній формі. Проте при поданні заяви 

як різновиду звернення, прохання буде стосуватися сприяння реалізації 

закріплених Конституцією України та чинним законодавством прав та 

інтересів громадян, а при поданні запиту на інформацію – надання 

публічної інформації, що знаходиться у володінні розпорядника 

інформації.  
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Досліджуючи співвідношення розгляду звернень та запитів на 

інформацію, необхідно зупинитись на відмінностях складу учасників 

правовідносин, які виникають у зв’язку з цим. Відповідно, серед 

суб’єктів, що звертаються зі зверненням або запитом на інформацію:  

першу групу складають суб’єкти, що звертаються зі зверненням 

або запитом на інформацію. При цьому, звернення мають право 

подавати дієздатні громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, які перебувають на території держави на законних 

підставах, а запит на інформацію – фізичні, юридичні особи, 

об’єднання громадян без статусу юридичної особи;  

друга група – це особи, що розглядають звернення та запити на 

інформацію. До суб’єктів, що розглядають звернення і приймають за 

ними рішення віднесено: органи державної влади; органи місцевого 

самоврядування; підприємства, установи, організації; об’єднання 

громадян; засоби масової інформації. Натомість, до суб’єктів, які 

надають відповідь на запити на інформацію, віднесено розпорядників 

публічної інформації, а саме: суб’єктів владних повноважень; 

юридичних осіб, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, 

бюджету Автономної Республіки Крим; осіб, якщо вони виконують 

делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із 

законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, 

соціальних або інших державних послуг; суб’єктів господарювання, 

які займають домінуюче становище на ринку або яких наділено 

спеціальними чи виключними правами, або є природними 

монополіями; 

третя група стосується суб’єктів, які беруть участь виключно у 

відносинах, яких пов’язано з розглядом звернень громадян – суб’єкти, 

які сприяють розгляду звернень. До них належать особи, які надають 

інформацію задля прийняття обґрунтованого рішення. Чинним 

законодавством не передбачено переліку таких осіб, однак, аналізуючи 
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положення Закон України «Про звернення громадян», видається, що 

такими суб’єктами є свідки, експерти, перекладачі, спеціалісти тощо 

[430, с. 123]; 

четверта група стосується суб’єктів, які беруть участь виключно у 

відносинах, яких пов’язано з розглядом звернень громадян – 

представники, тобто особи, які правомочні подавати звернення в 

інтересах громадянина. Особливість даного виду учасників полягає у 

тому, що їх компетенція реалізується на стадії подання звернення. До 

цієї групи суб’єктів можна віднести: адвокатів, законних 

представників неповнолітніх та недієздатних осіб, трудові колективи, 

правозахисні організації, інших уповноважених осіб. У випадку 

подання запиту на інформацію, вказані особи набувають автоматично 

статусу запитувача інформації. У разі, якщо з поважних причин особа 

не може подати запит самостійно (інвалідність, обмежені фізичні 

можливості тощо), його має оформити відповідальна особа з питань 

доступу до публічної інформації.  

Щодо осіб, які звертаються зі зверненням, то можливо виділити і 

тих, кого наділено спеціальним правом на першочерговий розгляд 

звернень (до них віднесено осіб, які є Героєм Радянського Союзу, 

Героєм Соціалістичної Праці, особою з інвалідністю внаслідок війни), 

натомість спеціального права на першочерговий розгляд запитів на 

інформацію чинним законодавством не передбачено.  

Детермінуючого значення у співвідношенні інститутів звернення 

громадян та запиту на інформацію має процедурний механізм їх 

забезпечення [193]. Відповідно, процедуру подання звернення 

громадян можна визначити як регламентований нормами права 

порядок дій у сфері публічного адміністрування, якого спрямовано на 

реалізацію та поновлення соціально-економічних, політичних та 

особистих прав і законних інтересів людини та громадянина; 

процедурою подання запиту на інформацію є регламентований 
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нормами права порядок дій у сфері публічного адміністрування, якого 

спрямовано на забезпечення права на інформацію. В залежності від 

форми подання звернення та запиту на інформації, процедура їх 

розгляду може бути усною чи письмовою. При цьому, у випадку 

подання звернення, воно не може стосуватися діяльності одного і того 

ж органу та бути поданим від одного і того ж громадянина з одного і 

того ж питання, якщо перше вирішено по  суті; у випадку подання 

запиту на інформацію – вказана вимога нівелюється [216]. 

Вагомим критерієм до розмежування звернень та запитів на 

інформацію є оплатність: подання, розгляд та вирішення звернень 

громадян здійснюється безоплатно; відповідь на запит на інформацію 

надається також безоплатно, але якщо задоволення запиту на 

інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш 

як 10 сторінок, відшкодовуються фактичні витрати на копіювання та 

друк [344]. При цьому, відсутність оплати у разі її  необхідності 

являється підставою для ненадання запитуваної інформації.  

Щодо термінів, протягом яких має бути надано відповідь на 

звернення та інформацію, яка запитується, слід виходити з таких 

положень. Відповідно до ст. 20 Закону України «Про звернення 

громадян», термін розгляду звернення може бути загальним – усі 

звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного 

місяця від дня їх надходження; спеціальним – встановлюється у 

залежності від рівня складності розгляду та вирішення окремого 

звернення: а) невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх 

отримання – у випадку, коли звернення не потребує додаткового 

вивчення; б) не більше 45 днів – максимальний термін розгляду, 

незалежно від складності вирішення такого звернення тощо [36 3]. 

Термін розгляду запиту на інформацію є меншим та може бути: 

загальним – не пізніше 5 робочих днів з дня отримання; спеціальним – 

48 годин, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної 
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для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості 

харчових продуктів, аварій, небезпечних природних явищ; 20 днів, 

якщо запит стосується надання великого обсягу інформації [344]. 

Забезпечення законності під час реалізації права на звернення та 

права на запит, крім іншого, реалізується через адміністра тивний та 

судовий порядок. Положення Кодексу адміністративного судочинства 

України, зокрема ч. 2 ст. 2, якою встановлено повноваження 

адміністративних судів перевіряти рішення, дії чи бездіяльність 

суб’єктів владних повноважень на предмет того, чи прийнято  

(вчинено) їх із дотриманням принципів добросовісності, 

неупередженості, розсудливості [163], може бути застосовано до обох 

інститутів забезпечення прав і свобод людини та громадянина, однак 

відмінними будуть підстави.  

Отже, інститут звернень та інститут запитів на інформацію мають 

єдине функціональне призначення – забезпечення реалізації прав і 

свобод людини і громадянина. Вказані інститути можуть мати вираз у 

поданні прохання до суб’єкта публічної адміністрації, проте при 

поданні звернення прохання буде стосуватися сприяння реалізації 

закріплених Конституцією України та чинним законодавством прав та 

інтересів громадян, а при поданні запиту на інформацію – надання 

публічної інформації, що знаходиться у володінні розпорядника 

інформації.  

Щодо якісно-змістовної характеристики інституту звернень 

громадян, то неможливо її провести без врахування специфіки надання 

відповіді на звернення. Коли особа реалізує об’єктивне право на 

звернення, з одного боку, вона вступає у конкретні правовідносини, 

набуваючи статусу заявника, що виражено у сукупності відповідних 

прав і обов’язків. Серед іншого,  особа набуває права на вимогу, тобто 

на отримання письмової відповіді про результати розгляду звернення  

від суб’єкта, до якого його подано [440, c. 43]. При цьому, відповідь за 
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результатами розгляду звернень незалежно від форми їх подання має 

бути письмовою. До цього висновку приходимо на підставі аналізу ст. 

15 Закону України «Про звернення громадян», а саме: «…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».  

Щодо правової природи відповіді за результатами розгляду заяв 

(клопотань), то вважаємо що це різновид адміністративного акту 

суб’єкта публічної адміністрації. Вказане твердження може бути 

обґрунтовано наступними аргументами: по -перше, відповідь за 

результатами розгляду заяв (клопотань) приймаються суб’єктом 

публічної адміністрації в односторонньому порядку (що не виключає 

ініціювання його прийняття приватною особою) та стосуються 

конкретної справи та спрямовується на її вирішення; по -друге, 

відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) спрямовано на 

вирішення питання щодо сприяння реалізації закріплених 

Конституцією та чинним законодавством прав та інтересів конкретної 

особи чи визнання за конкретною особою відповідного статусу, прав 

чи свобод; по-третє, розгляд та прийняття рішення за результатами 

розгляду заяв (клопотань) являється проявом повноважень, якими 

наділено суб’єкта публічної адміністрації [206]. 

Визначення відповіді за результатами розгляду заяв (клопотань) в 

якості різновиду адміністративного акту потребує виокремлення ознак, 

якими характеризується цей інструмент публічного адміністрування. 

Адміністративні акти, як правило, виступають юридичними фактами 

для виникнення, зміни та припинення адміністративних правовідносин, 

а також відповідних прав, обов’язків та інтересів приватних осіб.  

Чинне законодавство поняття «адміністративний акт» не 

використовує, водночас воно з’являлось в деяких підзаконних актах 
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[362], а на рівні законопроектної роботи і досі вживаються спроби 

офіційного ввести це поняття і його визначення  [384]. 

В якості аналогів поняття «адміністративний акт» 

використовувались різні терміни, як то «індивідуальний акт» (п.  19 ч. 1 

ст. 4 Кодексу адміністративного судочинства України [163]), «акти 

індивідуальної дії» (ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» [435]), «індивідуальні рішення» (п.  10 ч. 1 ст. 12 Закону 

України «Про запобігання корупції» [348]), «правовий акт 

індивідуальної дії» (п. 1 ч. 2 ст. 54 Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної»  [347]) тощо. 

Допускаємо ймовірність використання в чинному законодавстві й 

інших термінів, саме тому, насамперед, необхідно аналізувати зміст і 

ознаки відповідного документа для можливості його визнання 

адміністративним актом.  

Фактично, всі рішення суб’єктів публічної адміністрації 

(незалежно від форми їх зовнішнього вираження), положення яких 

спрямовано на виникнення, зміну та припинення прав, обов’язків та 

інтересів приватної особи (осіб), можуть визнаватися 

адміністративними актами. Юридичне значення адміністративного 

акту – відповіді за результатами розгляду заяв (клопотань) може 

виражатись у такому: 

1) спрямованість на виникнення, зміну та припинення прав, 

обов’язків та інтересів приватних осіб; 

2) може бути підставою для укладання адміністративних 

договорів; 

3) прийняттям адміністративних акту, як правило, завершується 

більшість заявних адміністративних процедур розгляду звернень 

громадян; 
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4) шляхом прийняття вказаного адміністративного акту 

здійснюється реалізація повноважень суб’єкта публічної адміністрації, 

до якого було подано звернення.  

До основних ознак, яких притаманно відповіді за результатами 

розгляду заяв (клопотань) як адміністративному актові, необхідно 

віднести такі: приймається суб’єктом публічної адміністрації – 

відповідь приймається тим суб’єктом публічної адміністрації, до 

компетенції якого належить розгляд даної заяви (клопотання); 

конкретність (індивідуальність) – завжди стосується конкретної 

(індивідуально-визначеної) справи або питання, якого визначено у 

заяві (клопотанні) та спрямується на її вирішення; є персоніфікованим 

актом, тобто є формально обов’язковим для персоніфікованих (чітко 

визначених) осіб, містить індивідуальні приписи, які стосуються 

суб’єктивних прав та/чи обов’язків адресатів вказаного акту, оскільки 

його розраховано на врегулювання лише конкретної життєвої ситуації; 

зовнішня дія – означає спрямованість дії цього виду адміністративних 

актів на приватних осіб, їх права, обов’язки та інтереси тощо. 

Слід вказати, що в науці адміністративного права немає єдиного 

підходу до переліку вимог, яким має відповідати адміністративний акт, 

як і немає єдності з приводу вимог, що висуваються до відповіді за 

результатами розгляду заяв (клопотань). Однак, загалом, вимоги до 

відповіді за результатами розгляду заяв (клопотань) можна 

охарактеризувати як певні умови, з якими пов’язується їх чинність.  

У будь-якому разі, серед вимог, які висуваються  до відповіді 

суб’єкта публічної адміністрації за результатами розгляду заяв 

(клопотань), можна виділити такі групи:  

1) загальні вимоги, яких опосередковано приналежністю до 

адміністративних актів; спеціальні вимоги, яких визначено 

законодавством про звернення громадян; вимоги організаційно -

технічного характеру [24, c. 281]; 
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2) формальні (компетенція, процедура видання, форма прийняття) 

та матеріальні (стосуються змісту, забезпечуючи, як наслідок, 

узгодження сформульованих у ньому положень зі зм істом чинних 

нормативних актів) [251, c. 270–278];  

3) юридичні (вимоги, які тягнуть за собою юридично значимі 

наслідки) та неюридичні (вимоги, які не тягнуть за собою юридично 

значимих наслідків, наприклад, лінгвістичні вимоги, лексичні вимоги, 

технічні вимоги, логічні вимоги тощо) [248, c. 48–49, 184]. 

Вбачається, вимоги, яких наведено у ч. 2 ст. 2 Кодексу 

адміністративного судочинства України [163], на відповідність яким 

адміністративні суди перевіряють рішення, дії чи бездіяльність 

суб’єктів владних повноважень, можна вважати встановленими чинним 

законодавством загальними вимогами, які висуваються до відповіді 

суб’єкта публічної адміністрації за результатами розгляду заяв 

(клопотань) як різновиду адміністративних актів. Спеціальні ж вимоги 

визначаються Законом України «Про звернення громадян» [363] та 

інструкціями з діловодства, які затверджуються органами державної 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до 

Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної 

влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на 

підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм 

власності, в засобах масової інформації [349]. 

Розглянемо більш детально вимоги, яких викладено у положеннях 

ч. 2 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України [163]:  

1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, яких визначено 

Конституцією України та законами України (дублює зміст ч.  2 ст. 19 

Конституції України). Імператив зазначеного конституційного 

положення встановлює обов’язок суб’єктів публічної адміністрації 

дотримуватися принципу законності при здійсненні своїх 

повноважень: одночасно міститься обов’язок приймати адміністративні 
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акти у випадках, передбачених Конституцією України та законами 

України (з дотриманням законності); відповідно до наданих 

повноважень (з дотриманням визначеної компетенції); у спосіб – за 

встановленою процедурою та формою;  

2) з використанням повноваження з метою, з якою це 

повноваження надано – адміністративні акти мають прийматися 

відповідно до мети, встановленої чинним законодавством. 

Невідповідність мети видання акту або її недосягнення може бути 

підставою визнання адміністративного акту протиправним;  

3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають 

значення для прийняття рішення (вчинення дії) – передбачає, що 

суб’єкт публічної адміністрації має встановити та врахувати всі без 

виключення обставини в кожному конкретному випадку;  

4) безсторонньо (неупереджено) – суб’єкт публічної адміністрації 

при прийнятті адміністративного акту має керуватися публічними 

інтересами, не мати упередженого ставлення до адресата (адресатів) 

адміністративного акту. З метою забезпечення реального виконання 

безсторонності при прийнятті адміністративних актів чинним 

законодавством встановлюються певні обмеження, наприклад, вимоги 

щодо політичної нейтральності; 

5) добросовісно – суб’єкт публічної адміністрації при прийнятті 

адміністративного акту повинен діяти добросовісно, чесно, старанно і 

сумлінно виконувати свої обов’язки. Добросовісність передбачає 

обов’язок діяти з щирим наміром до реалізації повноважень, 

досягнення поставлених цілей і справедливих результатів, з відданістю 

визначеним законом меті та завданням діяльності, передбачувано, без 

корисливих прагнень досягти персональної вигоди, привілеїв або 

переваг через прийняття адміністративного акту [251, c. 273]; 
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6) розсудливо – означає, що індивідуальний адміністративний акт 

не може суперечити загальним законам логіки та здоровому глузду, 

загальноприйнятим моральним засадам суспільства;  

7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи  

всім формам дискримінації – це положення уособлює зміст ст.  21 та 

ст. 24 Конституції України та передбачає обов’язок суб’єктів публічної 

адміністрації забезпечувати однакове ставлення до всіх осіб  [182]; 

8) пропорційно, зокрема, з дотриманням необхідного балансу між 

будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів 

особи і цілями, на досягнення яких спрямовано це рішення (дія). 

Тобто, при прийнятті кожного адміністративного акту суб’єкт 

публічної адміністрації має досягти справедливого балансу між 

публічними інтересами та інтересами конкретної особи, якої цей акт 

стосується [242, c. 160–161]; 

9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття 

рішення – в окремих випадках чинним законодавством передбачається 

право особи брати участь у прийнятті адміністративного акту, з 

можливістю висловлювати свою думку, подавати документи тощо, які 

мають враховуватися. Наприклад, громадянин, який звернувся із 

заявою, має право особисто викласти аргументи особі, що перевіряла 

заяву, та брати участь у перевірці поданої заяви; бути присутнім при 

розгляді заяви тощо [363, ст. 18]);  

10) своєчасно, тобто протягом розумного строку. Вказана вимога 

включає дві складові – необхідність дотримання встановленого чинним 

законодавством строку для прийняття адміністративного акту, який 

може точно визначатись та протягом розумного строку, тобто 

найкоротшого строку, достатнього для своєчасного (без невиправданих 

зволікань) прийняття адміністративного акту.  
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До спеціальних вимог, які висуваються до відповіді на заяву 

(клопотання), віднесено вимоги, яких визначено законодавством про 

звернення громадян: 

1) відповідь на заяву (клопотання) має бути надано вчасно, що 

означає можливість застосування декількох варіантів термінів: 

загального (не більше одного місяця від дня надходження заяви 

(клопотання)) та спеціального (встановлюється у залежності від рівня 

складності розгляду та вирішення заяви (клопотання): невідкладно, але 

не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання – у випадку, коли 

заява (клопотання) не потребує додаткового вивчення; не більше 45 

днів – максимальний термін надання відповіді);  

2) відповідь на заяву (клопотання)  має бути наслідком об’єктивно 

прийнятого рішення, що підтверджується перевіреними фактами, які 

містяться e заяві (клопотанні);  

3) відповідь на заяву (клопотання) має бути прийнято відповідно 

до чинного законодавства;  

4) відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в 

обов’язковому порядку має надаватися 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, і забезпечення їх виконання, повідомлення громадян 

про наслідки розгляду заяв (клопотань);  

5) негативна відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) 

доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на 

законодавство і викладенням мотивів відмови, а також із роз’ясненням 

порядку оскарження прийнятого рішення;  

6) відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) незалежно 

від форми їх подання має бути письмовою тощо.  

Таким чином, відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) 

є різновидом адміністративного акту суб’єкта публічної адміністрації. 
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Вказане твердження обґрунтовано тим, що відповідь за результатами 

розгляду заяв (клопотань) приймається суб’єктом публічної 

адміністрації в односторонньому порядку, стосуються конкретної 

справи та спрямовується на її вирішення; її спрямовано на вирішення 

питання щодо сприяння реалізації закріплених Конституцією та 

чинним законодавством прав та інтересів конкретної особи чи 

визнання за конкретною особою відповідного статусу, прав чи свобод; 

фактично являється проявом повноважень, якими наділено суб’єкта 

публічної адміністрації.  

У цій частині дослідження встановлено, що інститут звернення 

громадян виконує певні функції (основні напрямки правового впливу 

на суспільні відносини, що відображають його роль та призначення в 

регулюванні останніх і здійснюються за допомогою відповідних 

засобів з метою належної реалізації та захисту прав, свобод та 

законних інтересів громадян) [263]. Виокремлено такі функції 

інституту звернення громадян: 1) правоохоронна – забезпечує 

безконфліктну реалізацію прав, свобод і законних інтересів людини і 

громадянина, сприяє недопущенню порушення принципу законності у 

діяльності суб’єктів владних повноважень; 2) регулятивна – забезпечує 

узгодженість публічних інтересів; 3)  сприяюча – має на меті сприяння 

реалізації особами наданих їм прав, свобод і законних інтересів; 

4) інформаційна – джерело відомостей для органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування про проблеми громадян; 

5) контрольна – систему заходів правового та організаційного 

характеру, які здійснюються з метою дотримання суб’єктами владних 

повноважень у своїй діяльності норм чинного законодавства; 

6) стимулююча – забезпечує повноцінне функціонування діяльності 

державного механізму.  

Розкрито зміст критеріїв результативності та ефективності в 

оцінюванні діяльності суб’єктів владних повноважень щодо звернень 
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громадян. З’ясовано, що: а) реалізація громадянами права на звернення 

здійснює вплив на результативність та ефективність діяльності 

суб’єктів владних повноважень шляхом надання інформації про їх 

соціальні потреби; б) виступає сполучною ланкою між публічною 

адміністрацію і громадянами; в) є юридичним засобом, що забезпечує 

режим законності в країні, тобто являє собою істотну складову 

публічної організації суспільства і має на меті публічні інтереси.  

Визначено відмінні та спільні ознаки між інститутами звернення 

громадян та запиту на інформацію на основі таких детермінант, як: 

нормативно-правове забезпечення, мета подання, суб’єктний склад, 

процедурний механізм, оплатність, терміни протягом, яких має бути 

надано відповідь на звернення та інформацію, яка запитується.  

 

 

1.4. Правове регулювання інституту звернень громадян  

 

Законодавство про звернення громадян у своїй структурі містить 

велику кількість нормативно-правових актів різної юридичної сили, що 

за своїми змістом і формою є досить розрізненими. Зазначене 

обумовлюється особливим значенням конституційного права громадян 

на звернення та наявністю значної кількості нормативно -правових 

актів в різних галузях (конституційній, адміністративній, цивільно -

правовій) та сферах (управлінській, соціальній, бюджетній). Відтак, 

правову основу звернень громадян становлять: а)  Конституція України; 

б) міжнародні нормативно-правові акти; в) Закон України «Про 

звернення громадян»; г) підзаконні нормативно-правові акти; 

д) індивідуальні акти.  

Слід зазначити, що відносини, яких пов’язано з зверненням 

громадян регулюються не тільки за допомогою формалізованих джерел, 

але і за допомогою документів, що не створюють правових зобов’язань. 
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Практика укладання таких актів існує досить тривалий час, і держави 

ставляться до них з великою відповідальністю. У практиці держав і в 

науці до цієї категорії документів застосовується термін «м’яке право» 

(soft law). Такі норми виконують надзвичайно важливу допоміжну роль 

у становленні або визначенні правничої думки, підготовці і розробці 

договірних міжнародно-правових норм, а також внутрішньодержавних 

юридичних актів. Отже, варто погодитися з тим, що вони мають 

відповідну юридичну силу, незважаючи на свій рекомендаційний, 

необов’язковий характер. Прикладом використання м’якого права для 

регулювання інституту звернення є Загальна Декларація прав людини 

від 10 грудня 1948 р. – цим документом передбачено, що кожна 

людина має право на: ефективне поновлення у правах компетентними 

національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй 

конституцією або законом (ст. 8); свободу переконань і на вільне їх 

вираження, що передбачає свободу безперешкодно дотримуватися 

своїх переконань і свободу шукати, одержувати й поширювати 

інформацію й ідеї будь-якими засобами й незалежно від державних 

кордонів (ст. 19); участь в управлінні своєю країною (ст. 21)  [133] 

тощо. 

Для досягнення мети дослідження, необхідно розглянути детально 

елементи системи нормативно-правових актів, якими врегульовано 

інститут звернень громадян. Основним Законом нашої держави є 

Конституція України, яка закріплює і регулює усі сфери життя 

суспільства та є основою для всіх інших нормативних актів, маючи 

найвищу юридичну силу. Очевидним є те, що Конституція містить 

загальні засади функціонування усіх органів державної влади та 

місцевого самоврядування, насамперед йдеться про закріплення: 

пріоритету життя і здоров’я, честі і гідності людини як найвищої 

соціальної цінності (ст. 3); принципу поділу влади на законодавчу, 

виконавчу та судову (ст. 6); принципу верховенства права (ст. 8); 
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принципу законності (ст. 19). Окрім того, Конституція України 

закріплює право громадян на звернення: ст.  40 – 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; ст. 38 – право рівного доступу до участі в 

управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих 

референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування [182].  

У контексті адаптації вітчизняного законодавства до стандартів 

Європейського Союзу важливого значення набувають міжнародні 

нормативно-правові акти, на підставі яких визначаються правові 

засади розгляду та вирішення звернень громадян. Вбачається, що 

закріплення інституту звернень у міжнародних нормативно-правових 

актах зумовлене необхідністю надання певних гарантій щодо 

неухильного виконання діючих законів усіма членами суспільства 

[259]. До таких основних міжнародних нормативно-правових актів слід 

віднести такі, як:  

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 

4 листопада 1950 р. – ст. 34 передбачає забезпечення реалізації права 

на звернення, відповідно до якої особи мають право подавати заяви до 

суду в разі порушення їх прав [179];  

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 

грудня 1966 р. – визначає, що кожна держава, яка бере в ньому участь, 

зобов’язується забезпечити: ефективний засіб правового захисту, 

навіть коли цього порушення було вчинено особами, що діяли як особи 

офіційні; щоб право на правовий захист для будь-якої особи, яка 

потребує такого захисту, встановлювалося компетентними судовими, 

адміністративними або законодавчими властями, або будь -яким іншим 
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компетентним органом, передбаченим правовою системою держави, 

розвивати можливості судового захисту тощо [260]. 

Хартія основних прав Європейського Союзу від 7 грудня 2000 р. – 

забезпечує можливість кожного громадянина або кожної громадянки 

Союзу, або фізичної чи юридичної особи, що проживає або має 

юридичну адресу в державі-члені, направляти петиції Європейському 

парламенту задля реалізація права на звернення [465, ст. 44]. 

Базовим для регулювання діяльності суб’єктів владних 

повноважень щодо розгляду та вирішення звернень громадян є Закон 

України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. Ним визначено 

практичні аспекти реалізації громадянами наданого їм конституційного 

права на звернення, зокрема [363]: 

загальні положення про звернення громадян: зміст права на 

звернення, види звернень, вимоги, які до них висуваються (ст.  1–11); 

порядок розгляду та вирішення звернень громадян (заяв, 

пропозицій, скарг та клопотань), зміст електронної петиції, обов’язки 

суб’єктів владних повноважень, права громадян та інших осіб, що 

звертаються із зверненням (Р. 2);  

основні засади відповідальності за порушення законодавства про 

звернення громадян: види відповідальності, порядок відшкодування 

збитків громадянину у зв’язку з порушенням вимог законодавства, 

зміст відповідальності громадян за подання звернень протиправного 

характеру, здійснення контролю у визначеній сфері (ст. 24–28). 

Проте варто акцентувати увагу на тому, що значна кількість 

питань загального порядку розгляду та вирішення звернень громадян 

(питання діловодства зверненнями громадян; класифікація звернень 

громадян, особливості розгляду та вирішення заяв, скарг та пропозицій 

конкретними органами державної влади та місцевого самоврядування) 

врегульовуються саме підзаконними нормативно -правовими актами, 

зокрема такими, як: Указом Президента України «Про першочергові 
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заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного 

права на звернення до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування» від 07.02.2008 р. [369], Постановою Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Інструкції з діловодства за 

зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого 

самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, 

організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової 

інформації» від 14.04.1997 р. [349], Постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» від 

24.09.2008 р. тощо. 

Щодо індивідуального акту як елемента правового регулювання 

звернень громадян, то він становить собою офіційне рішення суб’єкта 

владних повноважень за наслідками об’єктивного розгляду та 

вирішення звернення, яке прийняте і засноване на нормах 

адміністративного права. Такі індивідуальні акти за своїм змістом є 

розпорядчими та виконують забезпечувальну функцію.  

Удосконалення правового регулювання звернень громадян 

передбачає необхідність внесення сутнісних змін до Закону 393/96-ВР 

та/або прийняття Адміністративно-процедурного кодексу України.  

Відзначимо, що на підставі аналізу законодавства про звернення 

громадян видається можливим стверджувати про необхідність 

кодифікації основних положень адміністративних процедур в цілому, а 

також процедурних норм розгляду звернень громадян зокрема. 

Видається, відсутність Адміністративно-процедурного кодексу 

України призводить до відсутності єдиного нормативно -правового 

акта, який би чітко врегулював порядок реалізації права на звернення 

та діяльності органів державної влади й місцевого самоврядування. 

Натомість, усі органи державної влади та місцевого самоврядування 

приймають власні нормативні акти, якими врегульовують питання 

розгляду звернень, проте останні лише дублюють норми Закону 
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України «Про звернення громадян» (наприклад, Порядок розгляду 

звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві 

юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, 

установах та організаціях, що належать до сфери його управління, 

затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 2017  р.; 

Порядок розгляду звернень та організації проведення особистого 

прийому громадян в органах та підрозділах Національної поліції 

України, затверджений Наказом Міністерства внутрішніх справ від 

2017 р. тощо). 

Варто акцентувати увагу і на тому, що проект Адміністративно -

процедурного кодексу України містить визначення: повноважень 

органів державної влади та місцевого самоврядування, порядку 

організації діяльності щодо розгляду звернень, а також врегулювання 

суспільних відносин, удосконалення законодавства, що особливо 

актуально [29; 215]. 

Розглядаючи зазначене питання, видається за можливе погодитись 

із думкою В.П. Таранухи щодо необхідності законодавчого 

закріплення як у Законі України «Про звернення громадян», так і в 

Проекті Адміністративно-процедурного кодексу таких видів 

звернення, як петиція та зауваження й викласти їх у такій редакції: 

петиція – письмове або усне колективне звернення громадян, що 

подається до органів державної влади та місцевого самоврядування 

відповідно до їх повноважень і територіального поширення 

повноважень з метою вирішення у розумні строки найважливіших 

питань життєдіяльності держави, суспільства чи певної територіальної 

громади; зауваження – вид звернення громадян, якого викладено в 

письмовій чи усній формі, що містить вказівку на недоліки роботи 

певного органу чи посадової особи, а також міркування з приводу 

недосконалості правового регулювання суспільних відносин чи 

організаційно-правової діяльності [434]. 
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Окрім того, Законом України «Про звернення громадян» 

визначається порядок розгляду та вирішення різних за сутністю 

правових категорій, тобто «пропозиції», «заяви», «скарги». Як 

уявляється, пропозиції та заяви є інструментом безконфліктної 

реалізації права громадянина перед державою, натомість скарга є 

інструментом захисту права і, таким чином, є функціонально 

спорідненою із позовом до суду.  

Вказані відмінності не враховано законодавцем при визначенні 

порядку розгляду та вирішення таких звернень. З огляду на зазначене, 

виникають сумніви щодо доцільності врегулювання в одному 

нормативно-правовому акті процедури подання пропозицій, заяв та 

скарг. 

До інших можливих шляхів удосконалення процедури розгляду 

звернень громадян можна віднести: 1) диференціацію та скорочення 

строків розгляду звернень; 2) доступність інформації про органи влади, 

про види звернень, які ними розглядаються; 3)  забезпечення 

можливості отримання громадянином консультативної допомоги в 

органі виконавчої влади тощо.  

Ще одним проблемним питанням є те, що Законом України «Про 

звернення громадян» передбачається право на звернення лише 

громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які законно 

знаходяться на території держави. Натомість юридичні особи є 

позбавленими загального права на звернення до органів державної 

влади, однак у випадках, визначених законом, вони можуть звертатися 

зі скаргою щодо оскарження окремих рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень. Слід зазначити, що відсутність у 

юридичних осіб права на звернення, з урахуванням оперативності 

відповідної процедури, обмежує їх можливість захищати свої права у 

сфері публічного управління.  
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Не можна залишити поза увагою і той факт, що відповідно до ст.  5 

Закону України «Про звернення громадян», особа, яка звертається до 

органу державної влади або місцевого самоврядування у зверненні 

повинна зазначити прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, суть 

порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, 

прохання чи вимоги. З урахуванням зазначеного, заявник не вказує 

нормативного підґрунтя такого звернення, а обов’язок правильної 

кваліфікації листа цілком покладається на суб’єкта владних 

повноважень. Так, при надходженні листа від фізичної чи юридичної 

особи, орган державної влади чи місцевого самоврядування повинен 

правильно кваліфікувати документ, зокрема, віднести його до 

інформаційного запиту чи звернення, які за змістом та формою можуть 

частково співпадати.  

Наголосимо, що з метою правильної юридичної кваліфікації 

отриманого документа слід у практичній діяльності враховувати те, що 

інформаційний запит може бути двох видів: щодо доступу до 

офіційних документів та щодо доступу до інформації про діяльність 

органів влади. Тобто, основною ознакою інформаційного запиту є його 

спеціальна спрямованість: отримання інформації, якою володіє орган 

влади, незалежно від того, чи стосується така інформація прав та 

законних інтересів запитувача [476]. 

На увагу заслуговують також норми Закону України «Про 

звернення громадян», які регламентують юридичну відповідальність за 

порушення законодавства про звернення громадян. Так, відповідно до 

ст. 24 Закону України «Про звернення громадян», винні у порушенні 

порядку розгляду та звернення громадян особи несуть цивільну, 

адміністративну або кримінальну відповідальність. Слід вказати, що 

законодавство України не надає вичерпного переліку конкретних 

порушень законодавства про звернення громадян, а положення Закону 
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України «Про звернення громадян» не визначають санкцій за 

відповідні порушення.  

Разом із тим, особливої актуальності проблематика 

відповідальності за порушення законодавства про звернення громадян  

набула з прийняттям Указу Президента України «Про першочергові 

заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного 

права на звернення до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування», де зроблено наголос на упорядкуванні роботи зі 

зверненнями громадян, зокрема, щодо вжиття заходів для поновлення 

прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог 

законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб у 

встановленому порядку до відповідальності, у тому числі, до 

дисциплінарної відповідальності за невиконання чи неналежне 

виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян  

[369]. 

Необхідно наголосити на тому, що відповідальність за діяння, 

визнані злочинами, адміністративними та дисциплінарними 

правопорушеннями, встановлюється виключно законами [182, п.  22 

ч. 1 ст. 92]. Разом із тим, відповідно до положень ст.  24 Закону 

України «Про звернення громадян», для осіб, винних у порушенні 

законодавства про звернення громадян, передбачено цивільну, 

адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену 

законодавством України [363]. При цьому, як видається, 

відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян 

можна поділити на: 1) відповідальність посадових осіб, які приймають 

рішення щодо звернення громадянина; 2)  відповідальність громадян, 

які подали звернення. 

Не можна не вказати, що згідно вимог Інструкції з діловодства за 

зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого 

самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, 
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організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової 

інформації, діловодство за пропозиціями, заявами (клопотаннями) і 

скаргами громадян здійснюється з урахуванням особливостей для 

реєстрації пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян, 

що надійшли до організації. При цьому, особисту відповідальність за 

стан діловодства за зверненнями громадян несуть керівники 

організацій [349]. 

Разом із тим, говорячи про цивільну відповідальність осіб, винних 

у порушенні законодавства про звернення громадян, передусім 

необхідно вказати, що у випадку задоволення скарги орган або 

посадова особа, які прийняли неправомірне рішення щодо звернення 

громадянина, відшкодовують йому завдані матеріальні збитки, 

пов’язані з поданням і розглядом скарги, обґрунтовані витрати, 

понесені у зв’язку з виїздом для розгляду скарги на вимогу 

відповідного органу, і втрачений за цей час заробіток. При цьому, 

спори про стягнення витрат розглядаються в судовому порядку. Разом 

із тим, громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому 

чинним законодавством, може бути відшкодовано моральні збитки, 

яких завдано неправомірними діями або рішеннями органу чи 

посадової особи при розгляді скарги. Розмір відшкодування моральних 

(немайнових) збитків у грошовому виразі визначається судом [336; 

363, ст. 25]. 

Отже, положеннями національного законодавства передбачено 

відшкодування органом або посадовою особою, які прийняли 

неправомірне рішення щодо звернення громадянина, завданих 

громадянину збитків: 1) матеріальних – у судовому порядку. При 

цьому, Закон України «Про звернення громадян» містить уточнення, 

відповідно до якого відшкодуванню підлягають лише ті витрати, яких 

пов’язано з поданням та розглядом скарги, обґрунтовані витрати, 

понесені у зв’язку з виїздом для розгляду скарги на вимогу 
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відповідного органу, і втрачений за цей час заробіток; 2)  моральних 

(немайнових) – у судовому порядку, їх розмір у грошовому виразі 

визначається судом. 

Однак проаналізувавши судові рішення з приводу відшкодування 

моральних збитків за порушення законодавства України про звернення 

громадян, ми дійшли висновку, що довести моральні збитки 

громадянам вкрай складно і часто суди відмовляють в задоволенні 

таких позовів [326; 328; 335; 401; 402] або задовольняють позови 

частково та без належного на те обґрунтування [322; 323]. 

У свою чергу, законодавством передбачена майнова 

відповідальність громадян, зокрема, витрати, зроблені органом 

державної влади, місцевого самоврядування, підприємством, 

установою, організацією незалежно від форм власності, об’єднанням 

громадян, засобами масової інформації у зв’язку з перевіркою 

звернень, які містять завідомо неправдиві відомості, може бути 

стягнуто з громадянина за рішенням суду [363, ст. 27]. 

Що стосується адміністративної відповідальності осіб, винних у 

порушенні законодавства про звернення громадян, варто вказати, що 

ст. 15 та ст. 19 Закону України «Про звернення громадян» чітко 

передбачає, що 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 не 

лише об’єктивно та вчасно розглядати звернення громадян, перевіряти 

викладені в них факти, а й приймати рішення відповідно до чинного 

законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про 

наслідки розгляду заяв (клопотань)  [363]. Видається, вказана норма 

гарантує безумовне право громадян на одержання відповіді на своє 

звернення від будь-якого суб’єкта, до якого звертається, незалежно від 

виду та форми власності, оскільки державою гарантується 
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забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини, визначених 

Конституцією України та законами України.  

Поряд із цим, системний комплексний аналіз положень 

законодавства України про звернення громадян  дає змогу 

стверджувати, що при порушенні терміну розгляду звернень громадян, 

закріпленого ст. 20 Закону України «Про звернення громадян», і не 

направленні письмової відповіді заявнику про результати розгляду 

звернення, мова може йти про те, що орган державної влади, місцевого 

самоврядування, підприємство, установа, організація незалежно від 

форм власності, об’єднання громадян, посадова особа повністю ігнорує 

відновлення або захист певних порушених прав і законних інтересів  

заявника. 

У той же час, за незаконну відмову у прийнятті та розгляді 

звернення, інше порушення Закону України «Про звернення громадян» 

передбачено санкції у вигляді накладення штрафу на посадових осіб 

від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. Разом із тим, повторне протягом року вчинення вказаного 

порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному 

стягненню, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 

шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти 

годин [165, ч.ч. 7, 9 ст. 2123]. 

Видається, таке покарання є достатньо м’яким за порушення права 

особи на звернення. Крім того, аналіз судової практики свідчить про 

те, що визнання особою своєї вини чи відсутність у справі 

компрометуючої чи іншої негативного характеру інформації на думку 

суду є обставиною, яка пом’якшує або взагалі скасовує 

відповідальність [325; 329; 330; 332]. При цьому, жоден із суддів не 

дійшов висновку, що невиконання вимог закону про звернення 

громадян порушує Конституцію України та законодавство про 
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звернення та має бути обставиною, яка обтяжує відповідальність з 

огляду на окреслені порушення прав і законних інтересів особи.  

Кодексом про адміністративні правопорушення  також передбачено 

санкції за приховування, перекручення або відмову від надання повної 

та достовірної інформації, зокрема, за зверненнями громадян та їх 

об’єднань, щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними, у 

тому числі, про їх аварійні скидання та наслідки цих скидань. Кожне 

таке порушення тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб 

від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

[165, ст. 823]. 

Статтею 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

адміністративне правопорушенням (проступок)  визначено як 

протиправну, винну (умисну або необережну) дію чи бездіяльність, яка 

посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, 

на встановлений порядок управління, і за яку законом передбачено 

адміністративну відповідальність.  Адміністративний проступок може 

бути вчинено лише у формі діяння. При цьому таке діяння може бути 

вчинено у формі дії (активна форма) та бездіяльності (пасивна форма). 

Як справедливо зазначає В.К.  Колпаков: «із цієї ознаки випливає 

важливий висновок, що думки, бажання чи iншi вияви психічної 

діяльності не мають юридичного значення і не можуть бути 

адміністративним проступком» [175, с. 25]. При цьому, проступку у 

вигляді порушення вимог права на звернення притаманні як загальні, 

так і особливі ознаки. До загальних ознак належать наступні:  

1) правопорушення виступає суспільно небезпечним діянням;  

2) правопорушення являється протиправною дією чи 

бездіяльністю; 

3) правопорушення являється винною (умисну або необережну) 

дією чи бездіяльністю;  
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4) правопорушення посягає на об’єкти, які знаходяться під 

охороною адміністративного законодавства;  

5) правопорушення являється фактичною підставою для 

притягнення до адміністративної відповідальності;  

6) за вчинення правопорушення передбачено застосування 

санкцій, яких передбачено адміністративним законодавством тощо.  

Щодо окреслення cпецифіки адміністративного проступку у 

вигляді порушення права на звернення, її опосередковано тим, що це: 

протиправне винне діяння виражено у порушенні встановлених 

законом вимог щодо порядку прийняття звернення або вимог щодо 

процедури розгляду звернень; є протиправним винним діянням, яке 

може бути вчинено посадовими особами, яких уповноважено на 

розгляд та прийняття звернень; воно посягає на сферу суспільних 

відносин, яких пов’язано з здійсненням  публічного адміністрування та 

забезпеченням прав і свобод громадян; матеріально -правовою основою 

притягнення до відповідальності є сукупність нормативно -правових 

актів у сфері забезпечення права на звернення тощо.  

Адміністративному правопорушенню, яке полягає у незаконній 

відмові у прийнятті та розгляді звернення або іншому порушені Закону 

України «Про звернення громадян» притаманний конкретний склад. 

Під складом правопорушення розуміється сукупність закріплених у 

правових нормах об’єктивних та суб’єктивних ознак, якими створено 

цілісне відображення про визначений вид правопорушення, і які є 

єдиною фактичною підставою для притягнення до юридичної 

відповідальності. Склад порушення вимог Закону України «Про 

звернення громадян» утворюють: об’єктивні ознаки: об’єкт 

правопорушення та об’єктивна сторона правопорушення; суб’єктивні 

ознаки: суб’єкт правопорушення та суб’єктивна сторона 

правопорушення [134, c. 261]. 
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Родовим об’єктом порушення права на звернення є суспільні 

відносини, яких пов’язано з встановленим порядком управління. У 

законодавстві України сутність поняття «встановлений порядок 

управління» не визначено. Під «порядком» розуміють певним чином 

врегульований стан суспільних відносин; стан, коли все робиться, 

виконується так, як слід, відповідно до певних вимог, правил [79, 

с. 88]. 

Щодо встановленого порядку управління, то це певним чином 

врегульований стан діяльності органів виконавчої влади під час: 

а) реалізації їхніх повноважень щодо керованих об’єктів зовнішнього 

суспільного середовища; б) виконання місцевими державними 

адміністраціями повноважень органів місцевого самоврядування, 

делегованих відповідними місцевими радами; в)  керування вищими 

органами виконавчої влади діяльністю нижчих органів; г)  керування 

роботою державних службовців всередині апарату кожного органу 

виконавчої влади; а також діяльності поза межами діяльності органів 

виконавчої влади, а саме: а) всередині апаратів будь-яких інших (крім 

органів виконавчої влади) органів державної влади – з боку їх 

керівників щодо інших службовців (наприклад, в апаратах парламенту, 

судів, органів прокуратури тощо); б)  всередині державних 

підприємств, установ і організацій – з боку їх адміністрацій щодо 

решти персоналу; в) з боку тих чи інших уповноважених державою 

суб’єктів у процесі управління  державними корпоративними правами; 

г) з боку різноманітних дорадчо-консультативних органів, 

утворюваних державними органами в частині виконання наданих їм 

організаційно-розпорядчих повноважень щодо інших органів, 

посадових осіб.  

Здійснення управління спрямовано на задоволення публічного 

інтересу, і не може здійснюватися винятково на підставі приватного 

розсуду, оскільки це неминуче призведе до порушень прав, свобод і 



128 

 

законних інтересів приватних осіб, а також розбалансування діяльності 

самої публічної адміністрації. Публічне право регулює побудову (як 

створені) та функціонування (як діють) насамперед органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, а також інших суб’єктів 

(наприклад суб’єктів делегованих повноважень), що мають 

забезпечувати реалізацію публічних інтересів [135, c.  57]. 

Таким чином, родовим об’єктом порушення права на звернення є 

суспільні відносини, яких пов’язано з встановленим порядком 

управління, а безпосереднім об’єктом  є суспільні відносини, яких 

пов’язано із механізмом дотримання вимог щодо регламентованого 

нормами права порядку дій у сфері публічного адміністрування щодо 

прийняття та розгляду звернень громадян, якого спрямовано на 

реалізацію та поновлення соціально-економічних, політичних та 

особистих прав і законних інтересів людини та громадянина.  

Об’єктивна сторона правопорушення – це зовнішня сторона 

протиправної діяльності. Описуючи те чи інше правопорушення, 

законодавець частіше вказує на ознаки саме об’єктивної сторони. До 

них належать: суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність), 

наслідки й причинний зв’язок між ними. Ознакою об’єктивної сторони 

порушення права на звернення являється діяння, яке вчинено у формі: 

незаконної відмови у прийнятті звернення, незаконної відмови у 

розгляді звернення, порушенні Закону України «Про звернення 

громадян» [165].  

Для встановлення ознак незаконної відмови у прийнятті  звернення 

необхідно звернутися до ст. 7 Закону України «Про звернення 

громадян», у якій зазначено, що звернення, оформлені належним 

чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому 

прийняттю та розгляду.  

Щодо формальних вимог, які висуваються до звернення, то до них 

можна віднести наступні: обов’язковість зазначення прізвища, ім’я, по 
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батькові автора; викладення суті порушеного питання, зауваження, 

пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги; використання 

української мови як мови звернення відповідно до Закону України 

«Про забезпечення функціонування української мови як державної» 

[347]; відсутність у змісті закликів до повалення конституційного ладу, 

порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, 

насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, 

релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, 

посягання на права і свободи людини; дотримання вимог суб’єктності; 

відсутність ситуації, за якої звернення адресовано одному і тому ж 

органу від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, 

якщо перше вирішено по суті тощо [363]. 

Щодо способу подання, то це певна дія (послідовність дій), 

прийом або система прийомів, яка дає можливість подати звернення. 

Звернення може бути подано поштою, з використанням Інтернету, 

засобів електронного зв’язку (електронне звернення), за допомогою 

засобів телефонного зв’язку, на особистому прийомі, через 

уповноважену особу [349]. 

Таким чином, наприклад, не заслуховування звернення через 

засоби телефонного зв’язку через визначені контактні центри, 

телефонні «гарячі лінії» або на особистому прийомі буде 

детермінувати об’єктивну сторону правопорушення, передбаченого 

ст. 2123 Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

Для встановлення ознак незаконної відмови у розгляді звернення, 

необхідно виходити з того, що таке звернення прийняте суб’єктом до 

якого його направлено. Загалом, звернення мають бути розглянуті 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. При цьому, загальний термін 

вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 
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сорока п’яти днів. Щодо специфіки розгляду електронної петиції, то  

орган до якого подано петицію повинен розпочати її розгляд, що має 

бути відображено на офіційному веб-сайті не пізніше як через три 

робочі дні після набрання необхідної кількості підпис ів на підтримку 

електронної петиції, а в разі отримання електронної петиції від 

громадського об’єднання – не пізніш як через два робочі дні після 

отримання такої петиції. Розгляд електронної петиції здійснюється 

невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення 

інформації про початок її розгляду [165] . Порушення, встановлених 

строків для розгляду звернення також буде утворювати об’єктивну 

сторону правопорушення, передбаченого ст.  2123 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення.   

Крім того, 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  [363]. Тобто, якщо 

вказані суб’єкти протягом п’яти днів не передадуть за належністю 

відповідному органу чи посадовій особі звернення – це діяння буде 

характеризувати об’єктивну сторону правопорушення, передбаченого 

ст. 2123 Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

Для того, щоб визначити протиправне діяння, яке є порушенням 

Закону України «Про звернення громадян», необхідно звернути увагу 

на вимоги ст. 19, з змісту яких приходимо до висновку, що 

правопорушення передбачене ст.  2123 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення може виражатись у наступному:  

під час перевірки та вирішення заяви чи скарги не дотримано 

принципів об’єктивності, всебічності і своєчасності;  
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не складено мотивовану постанову у разі прийняття рішення про 

обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при 

розгляді звернення; 

не забезпечено доступ громадянина до засідання відповідного 

органу, що розглядає його звернення, за наявності прохання про таке;  

не скасовувано або не змінено оскаржувані рішення у випадках, 

передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають 

закону або іншим нормативним актам; 

відсутність невідкладного вжиття заходів до припинення 

неправомірних дій, виявлення, усунення причин та умови, які сприяли 

порушенням; 

неповідомлення письмово громадянина про результати перевірки 

заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;  

відсутність вжиття заходів щодо відшкодування у встановленому 

законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано 

громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів 

тощо [363]. 

Суб’єктивна сторона характеризує внутрішню сторону порушення 

права на звернення, а саме внутрішнє (психічне) ставлення суб’єкта 

проступку до вчиненого ним діяння та його шкідливих наслідків. 

Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони порушення права на 

звернення є вина, яка може виражатися як у формі умислу,  так і у 

формі необережності.  

Щодо суб’єкта проступку у вигляді порушення права на 

звернення, то ним є фізична особа, яка здійснює особливий вид 

професійній діяльності є посадовою особою органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємства, установи, 

організації, об’єднання громадян, засобів масової інформації, яка 

уповноважена приймати, розглядають звернення і приймати за ними 

рішення.  
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Необхідно наголосити і на тому, що про вчинення 

адміністративного правопорушення складається протокол 

уповноваженими на те посадовою особою або представником 

громадської організації чи органу громадської самодіяльності [165, ч. 1 

ст. 254]. При цьому, відповідно до положень ст.  255 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, адміністративні протоколи за 

незаконну відмову у прийнятті та розгляді звернення, інше порушення 

Закону України «Про звернення громадян» мають право складати 

уповноважені особи секретаріату Уповноваженого  Верховної Ради 

України з прав людини або представники Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини [165, п. 81 ч. 1 ст. 255]. Отже, для того, 

щоб винні особи понесли відповідальність за порушення Закону 

України «Про звернення громадян», необхідно звернутись із 

відповідною заявою до уповноваженої особи секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або 

представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

на предмет складання протоколу про адміністративне правопорушення 

за ст. 2123 Кодексу України про адміністративні правопорушення. При 

цьому, до заяви із вимогою про притягнення до відповідальності осіб, 

винних у порушенні законодавства про звернення громадян, необхідно 

подати докази звернення (наприклад, копію звернення із зазначенням 

відмітки про отримання або поштові документи, які засвідчують 

відповідне поштове відправлення). 

Таким чином, підставою притягнення до адміністративної 

відповідальності за порушення права на звернення є вчинення 

особливого виду адміністративного правопорушення, якого 

спричинено функціональним призначення інституту звернення 

громадян. Недоліком врегулювання питання відповідальності є 

відсутність положень, які б визначили перелік правопорушень у сфері 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1116-12
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розгляду та вирішення звернень громадян та систему стягнень, що 

застосовувалася б за їх вчинення.  

Кримінальна відповідальність за порушення Закону України «Про 

звернення громадян», на думку багатьох експертів, не є чітко 

окресленою. Тим не менше, Закон України «Про звернення громадян» 

передбачає відповідальність громадян за подання звернень 

протиправного характеру. Так, у ст.  26 зазначено, що 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 [363]. При цьому, детальний аналіз правових приписів 

чинного законодавства України дозволяє дійти висновку, що подання 

громадянином звернення, яке містить заклики до розпалювання 

національної, расової, релігійної ворожнечі, є кримінальним 

правопорушенням та карається штрафом від двохсот до п’ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі 

на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, 

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років або без такого  [225, ст. 161]. 

Видається, до порушень законодавства про звернення громадян, за 

які законодавством України передбачено кримінальну відповідальність 

по відношенню до посадових осіб, які приймають рішення щодо 

звернення громадянина, необхідно відносити протиправні дії, яких 

можливо кваліфікувати за ст.  364 (зловживання владою або службовим 

становищем), ст. 3652 (зловживання повноваженнями особами, які 

надають публічні послуги), ст. 366 (службове підроблення) та ст.  367 

(службова недбалість) Кримінального кодексу України  [225]. 
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Слід вказати, що ст. 24 Закону України «Про звернення громадян» 

не містить положення про дисциплінарну відповідальність за 

порушення законодавства про звернення громадян. Однак аналіз норм 

чинного законодавства України дозволяє говорити про те, що особу, 

яка прийняла неправомірне рішення щодо звернення громадянина, 

можна притягнути й до дисциплінарної відповідальності (шляхом 

застосування догани або звільнення згідно положень Кодексу законів 

про працю України [164], а також дисциплінарних стягнень, 

передбачених Законом України «Про державну службу» [342]). 

Однак, видається, з упевненістю можна стверджувати, що характер 

відповідальності за порушення законодавства про звернення громадян 

має визначатися індивідуально, з урахуванням кожного конкретного 

випадку, з можливістю використання всіх існуючих засобів державного 

примусу, а положення Закону України «Про звернення громадян» 

ефективно будуть реалізовуватися тільки тоді, коли винні в порушенні 

його положень особи повною мірою нестимуть передбачену 

законодавством України відповідальність [190]. 

Серед важливих питань, що потребують уваги, є відсутність 

дієвого механізму контролю за роботою суб’єктів владних 

повноважень під час розгляду та вирішення звернень громадян. На 

думку Г.В. Гнатової, дана проблема потребує вирішення у зв’язку з 

тим, що саме ці суб’єкти найближчі до людей, тому мають достовірну 

інформацію про фактичні обставини тієї чи іншої справи (звернення) 

[90]. Більше того, положення щодо здійснення прокурорського нагляду 

за дотриманням законності під час розгляду та вирішення звернень 

громадян будо виключено із профільного законодавства.  

Разом із тим, забезпечення законності у діяльності суб’єктів 

владних повноважень досягається у процесі їх діяльності, а в деяких 

випадках – і під час реалізації громадянами наданих їм прав, свобод та 

законних інтересів (зокрема, у разі подання ними звернення до органів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
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державної влади), що має прояв у: по-перше, сприянні запобіганню 

вчинення публічними службовцями порушень норм чинного 

законодавства, виявленні та усуненні передумов виникнення таких 

правопорушень; по-друге, припиненні правопорушень у разі їх 

вчинення; по-третє, відновленні порушених прав громадян. Важливою 

умовою забезпечення ефективності функціонування інституту 

звернення громадян в Україні є впровадження дієвого механізму 

контролю за дотриманням законодавства у вказаній сфері, що 

одночасно виступає гарантією забезпечення законності у діяльності 

суб’єктів владних повноважень.  

Більше того, контроль за дотриманням законодавства про 

звернення громадян є способом забезпечення «зворотного зв’язку», за 

допомогою якого уповноважені суб’єкти (яких визначено у ст.  28 

Закону України «Про звернення громадян» [363]) отримують 

інформацію про результати розгляду та вирішення заяв, скарг та 

пропозицій громадян, а також про допущені порушення та помилки, 

які можуть призвести до неналежного виконання приписів 

законодавства.  

Передусім необхідно акцентувати увагу на тому, що поняття 

«контроль» походить від французького слова «соntrolе» та 

перекладається як перевірка або спостереження з метою перевірки. У 

лексичному плані «контроль» визначається як: 1)  перевірка, облік 

діяльності кого-, чого-небудь, нагляд за кимось, чимось; 2) перевірка, а 

також постійне спостереження з метою перевірки та/або нагляду [29 1]. 

Аналіз наукової літератури дає підстави зробити висновок щодо 

відсутності єдиної дефініції «контроль», оскільки за своїм змістом 

зазначене поняття є різностороннім та багатоаспектним. Так, в 

залежності від цільового направлення контролю, останнє можна 

тлумачити як: форму, вид діяльності, принцип, функцію [197].  
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На думку В.П. Беляєва, контроль, з одного боку, – це невід’ємний 

елемент функції державного управління, складова будь-якого роду 

робіт, а з іншої – самостійна функціонально відокремлена діяльність, 

яка дістає, своєю чергою, виразу у свідомій, цілеспрямованій, 

позитивно організуючій діяльності творчого характеру [54, c.  15]. Як 

уявляється, контроль, будучи важливою функцією державного 

управління, є органічно пов’язаним з іншими його функціями та як 

складовий елемент є присутнім при їх реалізації. Отже, маючи 

самостійне значення у здійсненні державного управління, контроль, у 

той же час, є допоміжним елементом, стадією реалізації кожної 

управлінської функції.  

Разом із тим, деякі вчені визначають зміст поняття «контроль», 

акцентуючи увагу на його кінцевій меті. Так, зокрема Г.В.  Галімшина 

вказує, що контроль є систематичним спостереженням і перевіркою 

процесу функціонування відповідного об’єкту з метою виявлення його 

відхилень від заданих параметрів. У такому випадку зміст контролю 

полягає у тому, що суб’єкт управління здійснює перевірку з 

урахуванням того, як об’єкт управління виконує його вказівки [87, 

с. 29]. У свою чергу, В.М. Гаращук більш широко визначає мету 

контролю, зокрема, вказує на те, що контроль, будучи перевіркою, а 

також спостереженням, має на меті протидію чогось небажаного, 

виявлення, попередження та припинення протиправної поведінки з 

боку кого-небудь [89, c. 8]. 

Справедливою видається думка Ю.П.  Битяка, який зазначає, що 

без організації та здійснення  контролю є неможливою належна робота 

державного апарату, інших підконтрольних державі структур. 

Контроль також постає одним із дисциплінуючих чинників поведінки 

громадян [65, c. 244]. 

Змістовне наповнення контролю здійснюється як на теоретичному, 

так і на практичному рівнях, з урахуванням норм законодавства, що 
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регулюють діяльність відповідних органів державної влади, що, 

подекуди, надає місце для застосування розсуду [191; 195]. 

Вищезазначене обумовлює можливість визначення контролю як 

оціночного поняття, що у своєму змісті поєднує два нерозривних рівні, 

а саме: об’єктивну сутність та суб’єктивну спрямованість, що у 

загальному може надавати чітко виражений або неявний результат.  

Що стосується контролю за дотриманням законодавства про 

звернення громадян (далі – контроль щодо звернень громадян), то 

можливим є його визначення як функції управління, яка полягає в 

перевірці уповноваженими суб’єктами дотримання органами державної 

влади або місцевого самоврядування у їх діяльності положень Закону 

України «Про звернення громадян» та інших нормативно-правових 

актів про звернення громадян та отримання інформації щодо якості та 

результативності розгляду та вирішення заяв, скарг, пропозицій та 

клопотань. 

Контрольна діяльність у своїй структурі містить такі елементи: 

визначення характеру і строків контрольних заходів; залучення до 

контролю спеціалістів, представників громадськості; аналіз підсумків 

контролю, формування висновків і прийняття рішень; розробка заходів 

щодо виконання прийнятих рішень, вибір шляхів, форм, методів їх 

реалізації [450, c. 242]. Щодо рішень за результатами розгляду та 

вирішення звернень громадян, то їх повинно бути чітко сформульовано 

та обґрунтовано, вчасно доведено до виконання, а також обов’язково 

надано для ознайомлення заявникам. При цьому органи, яких 

уповноважено здійснювати контроль щодо звернень громадян, 

зобов’язані надавати фактичним виконавцям організаційно -методичну 

допомогу в реалізації рішень.  

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про звернення громадян», 

контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян 

відповідно до своїх повноважень здійснюють Верховна Рада України, 
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народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів 

України, Уповноважений з прав людини Верховної Ради України, 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольська міські, районні, й районні в містах Києві та 

Севастополі державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради та їх 

виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а також міністерства, інші 

центральні органи виконавчої влади щодо підпорядкованих їм 

підприємств, установ та організацій [363]. Таким чином, контроль 

щодо звернень громадян покладається на різні групи суб’єктів, які 

відрізняються як за правовим статусом, так і за обсягом компетенції.  

Для більшості із зазначених органів державної влади та місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб, здійснення функції контролю щодо 

звернень громадян має загальний характер та, відповідно, становить 

лише незначну частину від їх діяльності, яка може реалізовуватись як у 

межах конкретної системи органів, так і виходити за вказані межі. 

Видається, у межах здійсненого дослідження можливою видається 

характеристика повноважень щодо здійснення контролю за 

зверненнями громадян окремих із них.  

Так, відповідно до положень Конституції України, Верховна Рада 

України є єдиним органом законодавчої влади в Україні. Відповідно до 

наданих їй повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює 

контроль за забезпеченням конституційних прав, свобод і законних 

інтересів громадян України, дотримання законів та інших актів, які 

приймає, а також за діяльністю посадових осіб, яких обирає, призначає 

або затверджує. Для проведення розслідування з питань, що становлять 

суспільний інтерес, Верховна Рада України може утворювати 

тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна 

третина від конституційного складу Верховної Ради України [182].  

Аналіз нормативно визначених завдань та функцій Верховної Ради 

України (та відповідно її комітетів) дозволяє зробити висновок про те, 
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що це орган державної влади, який не здійснює постійного та 

безпосереднього контролю щодо законності процедур розгляду 

звернень громадян. Контроль, здійснюваний Верховною Радою 

України, є опосередкованим та, як правило, стосується виняткових 

ситуацій, які мають значення  для держави в цілому, та для її 

економічних, політичних інтересів зокрема. Як приклад, контроль 

щодо звернень громадян Верховною Радою України може 

здійснюватися у випадку оскарження масового одночасного 

застосування працівниками органів Національної поліції зброї або 

інших спеціальних засобів при порушенні громадського порядку тощо.  

Здійснення парламентського контролю за дотриманням суб’єктами 

владних повноважень конституційних прав і свобод людини і 

громадянина покладається на Уповноваженого з прав людини 

Верховної Ради України. Так, відповідно до положень ст.  17 Закону 

України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини» [381]. Уповноважений з прав людини Верховної Ради України 

приймає та розглядає звернення громадян України, іноземців, осіб  без 

громадянства або осіб, які діють в їхніх інтересах, відповідно до 

Закону України «Про звернення громадян». До основних повноважень 

Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України при 

здійсненні контролю щодо звернень громадян належить: відкриття 

провадження у справі про порушення прав і свобод людини і 

громадянина; направлення звернення за належністю в орган, до 

компетенції якого віднесено розгляд справи, та здійснення 

безпосереднього контролю за розглядом такого звернення. Окрім того, 

Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України наділено 

правом на здійснення перевірок законності діяльності суб’єктів  

владних повноважень щодо безпосереднього дотримання ними 

приписів законодавства щодо своєчасності розгляду звернень громадян 

та надання обґрунтованих відповідей. Така діяльність спрямовується 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
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на поліпшення стану забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина. 

Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади, 

здійснює контроль за додержанням законодавства органами виконавчої 

влади, їх посадовими особами, а також органами місцевого 

самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень. 

Окрім того, відповідно до покладених на Кабінет Міністрів України 

повноважень, він вживає заходи для того, щоб забезпечити виконання 

в повному обсязі підконтрольними органами обов’язків та, як наслідок, 

заслуховує звіти щодо результатів їх діяльності (такі звіти можуть 

містити інформацію щодо: статистичних даних, практики розгляду 

звернень громадян з тих чи інших питань), доповіді та інформацію про 

стан речей в певних галузях державного управління. Така контрольна 

діяльність має загальний характер, яка не пов’язана з реалізацією 

функцій державного управління у конкретно визначеній сфері.  

Суттєвим для забезпечення законності у державному управлінні, 

зокрема, при застосуванні процедур щодо розгляду звернень громадян, 

є внутрішній контроль, який виконується у відповідних органах їх 

керівниками або спеціально створеними підрозділами чи окремими 

спеціалістами [40, с. 228]. Наприклад, у Міністерстві юстиції України 

для здійснення узагальнення та аналізу звернень громадян, контролю 

за їх виконанням створюється Департамент комунікації, 

документообігу та контролю; у Національній поліції України 

спеціальний контроль здійснює Служба з діловодства органу поліції, а 

загальний – керівники органів чи підрозділів поліції.  

Суб’єкти внутрішнього контролю щодо звернень громадян 

характеризуються такими ознаками: по-перше, організаційна 

наближеність до діяльності, яка контролюється; по -друге, здатність 

оперативно реагувати на недоліки, яких було виявлено, і швидко 

усувати порушення законності. Вказаний вид контролю є 
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універсальним засобом забезпечення законності діяльності органів 

виконавчої влади. Така його властивість має прояв у тому, що під час 

здійснення заходів контролю, незалежно від поставленої цілі, 

відбувається обов’язкова перевірка відповідності діяльності 

працівників вимогам закону та підзаконних актів.  

Разом із позитивними моментами, внутрішньому контролю 

властиві і деякі негативні ознаки. Так, Г.В.  Атаманчук зазначає, що 

внутрішній контроль багато у чому є ненадійним, тому що 

покладається на тих, хто сам приймає управлінські рішення або бере 

участь у їх підготовці та виконанні. У цьому випадку практично усе 

залежить від психологічної установки людини, яка володіє 

відповідними повноваженнями [40, c.  231]. 

Щодо законності процедур розгляду звернень громадян до органів 

виконавчої влади, то контроль може здійснюватися у таких формах: 

перевірка, звітування, проведення нарад, надання дозволів або згоди на 

вчинення окремих дій. За загальним правилом, під час здійснення 

контролю щодо звернень громадян до уваги береться така інформація: 

1) строки і повнота розгляду порушених питань; 2)  об’єктивність та 

повнота перевірок, здійснених за зверненнями; 3)  законність і 

обґрунтованість прийнятих рішень за результатами розгляду та 

вирішення заяв, скарг, пропозицій чи клопотань; 4)  своєчасність 

виконання рішень та надання відповідей заявникам.  

На результативність контрольних заходів щодо звернень громадян 

безпосередньо впливає діяльність щодо аналізу недоліків та порушень, 

що виникають під час розгляду та вирішення суб’єктами владних 

повноважень різних видів звернень. При цьому, до типових недоліків 

та порушень при розгляді звернень громадян можна віднести такі:  

ненадання відповіді на звернення у строк, визначений ст.  20 

Закону України «Про звернення громадян» або з порушенням цього 

терміну (не пізніше: 15 днів, якщо звернення не потребують 
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додаткового вивчення; 1 місяця з дня надходження (загальний строк); 

45 днів, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні 

питання неможливо) [363]; 

надання відповіді не по суті порушених у зверненні питань; 

надання відповіді на скаргу без проведення попередньої фактичної 

перевірки викладених заявником обставин;  

безпідставна передача заяв та скарг для розгляду іншим органам та 

неповідомлення про це громадянина;  

надання необґрунтованої відмови у задоволенні заяви чи скарги;  

безпідставна відмова у прийнятті звернення, безпідставне 

повернення громадянину звернення без розгляду;  

ненадання роз’яснення щодо порядку оскарження рішення, 

прийнятого за результатами розгляду заяви чи скарги;  

незалучення до розгляду заяви чи скарги громадянина (за 

наявності його прохання);  

розголошення відомостей про особисте життя заявника (громадян) 

без його (їх) згоди чи іншої інформації, якщо це порушує права і 

законні інтереси громадян [254]. 

Як уявляється, інформація, що міститься у зверненнях громадян, 

має значення для покращення якості та ефективності діяльності 

суб’єктів владних повноважень. Типове значення того чи іншого 

явища, тенденції розвитку, реалізації реформ можна зафіксувати з 

достатньою достовірністю на основі даних аналізу великої кількості 

фактів, які є у зверненнях та їх моніторингу. Отриманий результат 

залежить від характеру групування звернень. Тому посадові особи, які 

займаються аналізом та узагальненням звернень громадян, здійснюють 

контрольні заходи, повинні володіти необхідними методами 

статистичної і соціологічної обробки даних в залежності від видів 

звернень, характеру їх змісту, соціального становища автора, його 

місця проживання тощо [254]. 
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Отже, контроль щодо звернень громадян є функцію управління,  

яка полягає у перевірці уповноваженими суб’єктами дотримання 

органами державної влади або місцевого самоврядування у їх 

діяльності положень Закону України «Про звернення громадян», інших 

нормативно-правових актів про звернення громадян та отримання 

інформації щодо якості та результативності розгляду, а також 

вирішення заяв, скарг, пропозицій та клопотань.  

При цьому, контроль щодо звернень громадян покладається на 

різні групи суб’єктів, які відрізняються як за правовим статусом, так і 

за обсягом компетенції. Для більшості із контролюючих органів, 

визначених Законом України «Про звернення громадян» (Верховна 

Рада України, народні депутати України, Президент України, Кабінет 

Міністрів України, Уповноважений з прав людини Верховної Ради 

України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські, районні, й районні в містах Києві 

та Севастополі державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради 

та їх виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а також міністерства, 

інші центральні органи виконавчої влади щодо підпорядкованих їм 

підприємств, установ та організацій) здійснення функції контролю 

щодо звернень громадян має загальний характер та, відповідно, 

становить лише незначну частину від їх діяльності, яка може 

реалізовуватися як у межах конкретної системи органів, так і виходити 

за її межі. 

Разом із тим, аналіз стійких наукових розробок дає змогу 

виокремити такі форми здійснення контролю щодо звернень громадян: 

перевірка, звітування, проведення нарад, надання дозволів або згоди на 

вчинення окремих дій, під час яких до уваги береться така інформація: 

1) строки і повнота розгляду порушених питань; 2)  об’єктивність та 

повнота перевірок, здійснених за зверненнями; 3)  законність і 

обґрунтованість прийнятих рішень за результатами розгляду та 
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вирішення заяв, скарг, пропозицій чи клопотань; 4)  своєчасність 

виконання рішень та надання відповідей заявникам.  

Щодо напрямків удосконалення законодавства про звернення 

громадян, слід звернути увагу й на право заявника на інформаційну 

безпеку. Як учасники інформаційних правовідносин громадянин та 

орган державної влади наділені певними правами й обов’язками, які 

можна поділити на загальні (притаманні усім відносинам у сфері обігу 

інформації) та спеціальні (передбачені безпосередньо законодавством  

про звернення громадян). Дана проблематика набула практичного 

значення у зв’язку із набранням чинності Законів України: «Пр о захист 

персональних даних» [360], «Про доступ до публічної інформації». 

Водночас, в законодавстві про звернення громадян відсутнє право 

заявника на інформаційну безпеку [414]. Тому, нагальною 

необхідністю є нормативне закріплення права людини на інформаційну 

безпеку, зокрема, в частині її захищеності від неповноти, 

несвоєчасності, невірогідності, а також негативних наслідків 

застосування інформаційних технологій; несанкціонованого 

розповсюдження, використання і поширення, конфіденційності 

інформації, пов’язаної з діяльністю органів державної влади щодо 

розгляду звернень громадян.  

У цій частині дослідження виокремлено систему нормативно-

правових актів, якими врегульовано інститут звернення громадян. 

Встановлено, що правову основу інституту звернень громадян 

становлять: а) Конституція України; б) міжнародні нормативно-правові 

акти; в) Закон України «Про звернення громадян»; г)  підзаконні 

нормативно-правові акти; д) індивідуальні акти. Обґрунтовано 

необхідність розробки та прийняття нормативно-правових актів, які 

були б спрямовані на нормативне врегулювання: порядку контролю за 

процедурою розгляду звернень громадян; доступність інформації про 

органи влади, про види звернень, які ними розглядаються; порядку 
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отримання громадянином консультативної допомоги в органі 

виконавчої влади щодо можливості подання звернення громадян.  
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РОЗДІЛ 2. ЯКІСНО-ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ІНСТИТУТУ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН 

 

2.1. Класифікація звернень громадян  

 

У лексичному значенні під поняттям «класифікація» розуміється 

система розподілу предметів, явищ або понять на види, класи, групи за 

спільними ознаками, властивостями [417]. Використання методу 

класифікації для наукового пізнання сприятиме формування цілісного 

уявлення щодо інституту звернень громадян та дозволить відобразити 

закономірності його розвитку.  Першочергово, необхідно зазначити, що 

незалежно від різновиду, зверненням громадян є притаманною 

сукупність спільних ознак, а саме:  

1) метою подання звернення громадян є сприяння реалізації 

закріплених Конституцією України та чинним законодавством прав та 

інтересів громадян;  

2) суб’єктом подання звернення громадян є фізичні особи, які 

володіють відповідним рівнем правосуб’єктності;  

3) нормативно-правовою основою інституту звернень громадян є 

сукупність норм публічного права;  

4) порядок розгляду звернень громадян є формалізованим та 

юрисдикційним;  

5) відповідь на звернення громадян має відповідати вимогам, яких 

встановлено до адміністративних актів тощо. 

Нормативно закріпленою є класифікація звернень громадян на 

підставі змісту шляхом виокремлення таких видів: а)  пропозиція та/або 

зауваження – звернення, в якому висловлюються порада, рекомендація 

щодо діяльності органів державної влади і місцевого самовряд ування, 

депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також думки щодо 

врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, 
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вдосконалення правової основи державного і громадського життя, 

соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства; 

б) заява – звернення, яке містить прохання про сприяння реалізації 

закріплених Конституцією та чинним законодавством прав та інтересів 

громадян 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; в) клопотання – письмове звернення з проханням про 

визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод [363]; 

г) скарга – форма громадського контролю за діяльність органів 

державної влади в цілому, та окремих посадових чи службових осіб 

зокрема, за допомогою якої виражається вимога громадян щодо 

поновлення порушеного права [484]. 

Уявляється доцільним акцентувати увагу на скарзі на дії чи 

рішення суб’єкта владних повноважень. У  лексичному плані «скарга» 

тлумачиться як: 1) висловлення незадоволення, нарікання; 2)  офіційна 

письмова чи усна заява про незаконні або неправильні дії якої -небудь 

особи, установи та інші [288, с. 680]. В юридичній енциклопедії 

Ю.С. Шемшученко, скарга визначається, як форма звернення фізичної 

або юридичної особи до відповідного органу державної влади або 

органу місцевого самоврядування, посадової та службової особи цих 

органів із заявою про поновлення порушених прав скаржників та 

захист їх закон, інтересів [477]. У ст. 3 Закону України «Про звернення 

громадян» під скаргою розуміється 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 [363]. 
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На підставі аналізу вказаних визначень поняття «скарга», 

видається за можливе виокремити її сутнісні ознаки, до яких варто 

віднести такі: 

1) метою подання скарги є вимога щодо поновлення прав і захист 

законних інтересів громадян;  

2) суб’єктом звернення є громадянин України (або особи, які не є 

громадянами України, однак законно знаходяться на її території, якщо 

інше не передбачено міжнародними договорами);  

3) предметом скарги є оскарження дій (бездіяльності) чи рішення 

суб’єкта владних повноважень. При цьому, під суб’єктом владних 

повноважень слід розуміти орган державної влади (у тому числі без 

статусу юридичної особи), орган місцевого самоврядування, їх 

посадову чи службову особу, інший суб’єкт при здійсненні ними 

публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, у 

тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні 

адміністративних послуг [163]. 

Слід також зазначити, що скарга громадян на дії (бездіяльність) чи 

рішення суб’єкта владних повноважень є формою громадського 

контролю за діяльністю органів державної влади в цілому, та окремих 

посадових чи службових осіб зокрема, за допомогою  якої виражається 

вимога громадян щодо поновлення порушеного права. Окрім того, 

можливість звернення до органів державної влади з законною вимогою 

сприяє формуванню правосвідомості громадян, що є запорукою 

становлення громадянського суспільства.  

Значення права на подання скарги полягає також і в тому, що воно 

є свого роду інформаційним каналом зв’язку, який поєднує органи 

публічної влади та громадян. Право на звернення до цих органів, з 

одного боку, є способом вираження громадської думки, а з іншого – 

засобом отримання владними суб’єктами інформації від громадян про 

якість і недоліки своєї роботи [470, с. 91]. 
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Досліджуючи правову природу скарги громадян на дії 

(бездіяльність) чи рішення суб’єкта владних повноважень, необхідно 

також визначити учасників правовідносин, які виникають при поданні 

відповідних скарг. На основі аналізу теоретичних досліджень та 

чинного законодавства, можна виокремити чотири групи суб’єктів 

провадження за зверненнями громадян у формі скарги  [468, с. 149–

150]: 

суб’єкти, що звертаються – це дієздатні громадяни України, 

іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території 

держави на законних підставах;  

особи, що розглядають звернення. До даного виду належать 

суб’єкти, що розглядають звернення і приймають за ними рішення. 

Серед них: органи державної влади; органи місцевого самоврядування; 

підприємства, установи, організації; об’єднання громадян; засоби 

масової інформації; 

суб’єкти, які сприяють розгляду скарги – особи, які надають 

інформацію задля прийняття обґрунтованого рішення. Необхідно 

вказати, що чинним законодавством України не передбачено перелік 

таких осіб, однак, аналізуючи положення Закону України «Про 

звернення громадян», вбачається, що такими суб’єктами є представник 

організації, представник трудового колективу, особи, з вини яких було 

допущено порушення прав особи, які надають інформацію 

компетентним органам у ході перевірки звернень. Особливістю 

вказаної групи суб’єктів є те, що їх компетенція реалізується на стадії 

розгляду скарги [430, с. 123]; 

представники, тобто особи, які є правомочними подавати скаргу в 

інтересах громадянина. Особливість вказаного виду учасників полягає 

у тому, що їх компетенція реалізується на стадії подання звернення. До 

цієї групи суб’єктів можна віднести: адвокатів, законних 
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представників неповнолітніх та недієздатних осіб, трудові колективи, 

правозахисні організації, інших уповноважених осіб.  

Варто погодитись із думкою В.І.  Цимбалюка та К.О. Кісілевич, які 

зазначають, що можливість захисту прав громадян за допомогою 

подання скарги є встановленою значною кількістю актів, у 

відповідності з якими широкому колу відповідних посадових осіб 

ставиться обов’язок розглядати адміністративні скарги. Адресатами 

скарги можуть бути: Президент України; Уповноважений Верхової 

Ради з прав людини; органи виконавчої влади (в тому числі, вищі) і їх 

посадові особи; органи прокуратури України; суди та інші 

уповноважені розглядати скарги суб’єкти [468, с. 151]. 

У світлі наведеного досить корисним може бути проведення 

класифікації скарг як форми звернення за такими критеріями:  

1) за способом подання: а) скарга, що надсилається поштою; 

б) особисте подання громадянином до відповідного органу, установи; 

в) через представника, повноваження якого оформлено відповідно до 

законодавства; г) надсилання з використанням мережі Інтернет, засобів 

електронного зв’язку;  

2) у залежності від ознаки надходження: а)  первинна; б) повторна; 

3) за суб’єктом подання: а) індивідуальна; б) колективна; 

в) анонімна [229, с. 101]; 

4) у залежності від форми: а) усна; б) письмова; 

5) у залежності від скаржника: а) загальна: яку подають громадяни 

України, іноземці та особи без громадянства, що на законних підставах 

знаходяться на території держави; б) спеціальна: яку подають учасники 

війни; діти війни; інваліди Великої Вітчизняної війни; інваліди війни; 

учасники бойових дій; ветерани праці; інваліди I групи; інваліди II 

групи; інваліди III групи; діти-інваліди; одинокі матері; матері-героїні; 

багатодітні сім’ї; особи, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи; 

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; Герої 
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України; Герої Радянського Союзу; Герої Соціалістичної Праці; діти; 

інші категорії.  

6) у залежності від наслідків розгляду: а) рішення за наслідками 

розгляду скарги ухвалено на користь скаржника; б)  відмовлено у 

розгляді; в) рішення прийнято на користь суб’єкта владних 

повноважень. 

Разом із тим, будь-яка скарга розглядається в порядку, 

передбаченому Законом України «Про звернення громадян». Відмова в 

прийнятті скарги на дії чи рішення суб’єкта владних повноважень 

органом державної влади забороняється. Реєстрація скарги 

відбувається в день її подання або надходження до органу державної 

влади, але не пізніше наступного робочого дня [349]. 

У скарзі має бути зазначено таку інформацію: 1)  прізвище, ім’я, 

по-батькові, місце проживання фізичної особи, а для юридичної особи 

– її найменування, місцезнаходження; 2) найменування органу 

державної влади, яким видано рішення, що оскаржується, дата і номер; 

3) суть порушеного питання, прохання чи вимога; 4)  підпис фізичної 

особи або уповноваженої на те особи, а для юридичної особи – підпис 

керівника або представника юридичної особи, скріплений печаткою 

юридичної особи.  

Необхідно вказати, що законом не передбачено обов’язкової 

вимоги щодо форми подання скарги, однак, як уявляється, письмова 

форма є більш прийнятною. Так, наприклад, форма подання скарг до 

державної податкової служби встановлюється виключно письмова. 

Скарга, оформлена без дотримання зазначених вимог, не дає 

можливості розглянути її по суті, тому повертається особі, яка її 

подала, з відповідними роз’ясненнями.  

Положеннями ст. 17 Закону України «Про звернення громадян» 

визначено строк звернення із скаргою до органу державної влади, 

зокрема: один рік з моменту прийняття рішення суб’єктом владних 
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повноважень. Вказаний строк обмежується місячним терміном з 

моменту ознайомлення особи з таким рішенням. Правовим наслідком 

пропуску належного терміну подання скарги є відмова у її прийнятті та  

розгляді. 

Слід звернути увагу і на те, що законодавством передбачається 

можливість поновлення органом чи посадовою особою строків подання 

скарги, що її розглядає, у разі встановлення причини поважною. 

Визначене законодавством положення передбачає застосування 

розсуду, що спричиняє вільне тлумачення з боку правозастосовних 

органів кожного окремого випадку пропуску строків.  

Окрім строків звернення зі скаргою, чинне законодавство 

встановлює строки розгляду скарг, які можна поділити на два види: 

1) загальні – усі скарги розглядаються і вирішуються у термін не 

більше одного місяця від дня їх надходження; 2)  спеціальні – 

встановлюються у залежності від рівня складності розгляду та 

вирішення окремої скарги: а) невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти 

днів від дня їх отримання – у випадку, коли скарга не потребує 

додаткового вивчення; б) не більше 45 днів – максимальний термін 

розгляду незалежно від складності вирішення такого звернення тощо.  

Особа, яка звертається зі скаргою на дії (бездіяльність) чи рішення 

суб’єкта владних повноважень, має на меті поновити порушене право 

чи законний інтерес. Відтак, виникає запитання щодо можливості 

погіршення свого становища особою в результаті винесення рішення за 

її зверненням. Вбачається, що неприпустимим є використання 

звернення (скарги) на шкоду особі, яка його подала, або в інтересах 

якої воно було подано.  

Задля недопущення ситуації, за якою скарга може розглядатися з 

порушенням вимог чинного законодавства, що, як наслідок, призведе 

не до поновлення порушених прав, а погіршення становища особи, на 
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суб’єктів, що розглядають таке звернення, Законом України «Пр о 

звернення громадян» покладено певні обов’язки, зокрема:  

необхідність дотримуватися принципів об’єктивності, всебічності і 

своєчасності під час перевірки та вирішення заяви чи скарги [214]; 

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 тощо [363]. 

Контроль за ходом розгляду звернень громадян і їх об’єднань, 

направлених в орган державного управління, здійснюється 

керівниками цього органу. Скарга вважається вирішеною, коли 

поставлені у ній питання розглянуто, за ними прийнято необхідні 
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заходи і надано відповіді скаржникам у встановленому законодавством 

порядку. Окрім того, скаржник має право подати повторне звернення  

за вже розглянутим державним органом (посадовою особою 

державного органу) у встановленому законодавством України порядку 

питанням, якщо воно не було розглянуто вчасно й належним чином або 

з’явилися нові не відомі раніше обставини (докази)  [271]. 

Варто акцентувати увагу на тому, що у разі необхідності скаржник 

має право звернутися до суду за захистом своїх порушених прав. Після 

використання всіх національних способів правового захисту особа 

наділяється правом звернення за захистом своїх прав і свобод до 

відповідних міжнародних судових установ чи до органів міжнародних 

організацій, членом або учасником яких є Україна.  

Отже, право подання скарги на дії (бездіяльність) чи рішення 

суб’єкта владних повноважень відіграє значну роль у демократизації 

політичного та суспільного ладу, забезпечує зв’язок між державою та 

громадянами, а також виконує важливі функції в управлінні 

державними справами. Скарга як форма звернення громадян до органів 

державної влади характеризується такими сутнісними ознаками, як: 

а) метою подання скарги є вимога щодо поновлення прав і захист 

законних інтересів громадян; б) суб’єктом звернення є громадянин 

України (особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на 

її території, наділені також правом на подання звернення, якщо інше 

не передбачено міжнародними договорами); в)  предметом скарги є 

оскарження дій (бездіяльності) чи рішення суб’єкта владних 

повноважень. 

Розгляд та вирішення скарги не може здійснюватися на шкоду 

особі, яка її подала, або в інтересах якої її було подано. Крім того, 

скарга як вид звернення є формою громадського контролю за 

діяльністю органів державної влади в цілому, та окремих посадових чи 
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службових осіб зокрема, за допомогою якої виражається вимога 

громадян щодо поновлення порушеного права.  

Крім того, звернення громадян видається за можливе 

класифікувати у залежності від різних критеріїв на такі види:  

1) у залежності від способу подання: а) таке, що надсилається 

поштою; б) особисте подання громадянином до відповідного органу, 

установи; в) через представника, повноваження якого оформлені 

відповідно до законодавства; г) надсилання з використанням мережі 

Інтернет, засобів електронного зв’язку;  

2) у залежності від ознаки надходження: а)  первинне; б) повторне;  

3) за суб’єктом подання: а) індивідуальне; б) колективне; 

в) анонімне [229, c. 101]; 

4) у залежності від форми: а) усне; б) письмове;  

5) у залежності від особи, що звертається: а)  загальні: громадяни 

України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах 

знаходяться на території держави; б) спеціальні: учасник війни; дитина 

війни; інвалід Великої Вітчизняної війни; інвалід війни; учасник 

бойових дій; ветеран праці; інвалід I групи; інвалід II групи; інвалід III 

групи; дитина-інвалід; одинока мати; мати-героїня; багатодітна сім’я; 

особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи; учасник ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; Герой України; Герой 

Радянського Союзу; Герой Соціалістичної Праці; дитина; інші 

категорії. 

6) у залежності від наслідків розгляду: а)  рішення за наслідками 

розгляду звернення ухвалено на користь зацікавленої особи; 

б) відмовлено у розгляді; в) рішення прийнято на користь суб’єкта 

владних повноважень тощо.  

Виходячи з того, що змістом звернення громадян може являтися 

питання, яке стосується широкого кола суспільних відносин, вказане 

також є критерієм до класифікації. При цьому, практичного значення 
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має виокремлення тих звернень, специфіка змісту яких опосередковує 

відмінний порядок нормативного врегулювання. Прикладом, можуть 

слугувати антикорупційні звернення. Відповідно до ст.  12 Закону 

України «Про звернення громадян», за наявності спеціального 

предмету заяви та скарги, порядок їх розгляду здійснюється відповідно 

до кримінально-процесуального, цивільно-процесуального, трудового 

законодавства, законодавства про захист економічної конкуренції, 

законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про доступ до 

судових рішень», Кодексу адміністративного судочинства України  

[163], законів України «Про запобігання корупції», «Про виконавче 

провадження» [363].  

Таким чином, у разі подання звернення у вигляді скарги чи заяви, 

метою яких є належне функціонування системи запобігання корупції в 

Україні, досягнення якості змісту та порядку застосування 

превентивних антикорупційних механізмів, правил щодо усунення 

наслідків корупційних правопорушень – порядок його розгляду 

визначено Законом України «Про запобігання корупції» [348]; у 

випадку подання звернення громадян у вигляді пропозиції 

(зауваження), предметом якого є вдосконалення  антикорупційного 

законодавства чи рекомендації щодо покращення діяльності органів 

державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, 

посадових осіб в сфері запобігання корупції в Україні, застосування 

превентивних антикорупційних механізмів і тому подібне – порядок 

розгляду такого виду звернень здійснюється відповідно до Закону 

України «Про звернення громадян». 

Скарги та заяви, предметом яких є функціонування системи 

запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування 

превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення 

наслідків корупційних правопорушень (тобто, антикорупційне 

звернення) характеризуються рядом особливостей. Перед тим, як 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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перейти до їх дослідження, уявляється доцільним вказати на 

термінологію, яку використано Законом України «Про запобігання 

корупції» для позначення скарг та заяв, з врахуванням того факту, що 

до заяв відносяться 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 [363, ст. 3]. 

Отже, відповідно до положень п.  13 ч. 1 ст. 11 Закону України 

«Про запобігання корупції», до повноважень Національного агентства 

з питань запобігання корупції віднесено, у тому числі, отримання та 

розгляд повідомлень та здійснення співпраці з викривачами; згідно п.  6 

ч. 1 ст. 12 Закону України «Про запобігання корупції», серед прав 

Національного агентства з питань запобігання корупції виокремлено 

право отримувати заяви фізичних та юридичних осіб про порушення 

вимог антикорупційного законодавства; п. 6 ч. 2 ст. 131 Закону України 

«Про запобігання корупції» до основних завдань  уповноважених 

підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення 

корупції відносить здійснення контролю за дотриманням 

антикорупційного законодавства, зокрема розгляд повідомлень про 

порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», у тому 

числі на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях;  

ст. 171 Закону України «Про запобігання корупції» до повноважень 

підрозділу внутрішнього контролю Національного агентства з питань 

запобігання корупції відносить перевірку інформації, що міститься у 

зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах масової інформації, 

інших джерелах, у тому числі отриману через спеціальну телефонну 

лінію, сторінку в мережі Інтернет тощо; у п.  1 та п. 5 ч. 1 ст. 21 Закону 

України «Про запобігання корупції» закріплено право громадських 

об’єднань, їх членів або уповноважених представників, а також 
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окремих громадян в діяльності щодо запобігання корупції повідомляти 

про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, реальний, потенційний конфлікт інтересів спеціально 

уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, Національному 

агентству з питань запобігання корупції, керівництву чи іншим 

представникам органу, підприємства, установи чи організації, в яких 

було вчинено ці правопорушення або у працівників яких є наявним 

конфлікт інтересів та вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої 

ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, 

які виникають у сфері запобігання корупції;  розділом VIII «Захист 

викривачів» передбачено забезпечення статусу тих осіб, які 

повідомили про можливі факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших порушень антикорупційного 

законодавства [348]. 

Таким чином, поглиблений аналіз положень Закону України «Про 

запобігання корупції», як уявляється, дозволяє стверджувати, що у 

його положеннях категорії «звернення», «повідомлення», «заява» 

використовуються як синонімічні, для позначення особливого виду 

звернень – антикорупційних звернень, до яких висуваються спеціальні 

вимоги щодо змісту та форми подання, процедури розгляду, 

суб’єктного складу відносин, яких пов’язано з розглядом 

антикорупційного звернення. 

Видається, антикорупційне звернення є однією із форм участі 

населення в управлінні державними справами, що реалізується шляхом 

цілеспрямованого впливу суб’єкта подання звернення на діяльність 

суб’єктів владних повноважень через детермінування факту вчинення 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, реального чи 

потенційного конфлікту інтересів та надання пропозицій щодо 

вдосконалення законодавчого регулювання відносин, які виникають у 

сфері запобігання корупції [189]. 
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Крім того, антикорупційне звернення можна віднести до заходів, 

яких спрямовано на запобігання корупції. Сказане мотивовано тим, що 

запобігання корупції полягає у недопущенні, завчасному відверненні 

корупційних правопорушень, скеровуванні діяльності спеціально 

уповноважених суб’єктів проти будь-яких розпочатих корупційних 

діянь [119, с. 9; 293, c. 35]. Разом із тим, на думку М.Ю. Бездольного, 

основною метою заходів, яких спрямовано на запобігання корупції, є 

зниження рівня корупції в державі та зведення до мінімуму негативних 

наслідків від корупційних правопорушень  [51, с. 54]. 

Беззаперечно, запобігання корупції спрямовано превентивно 

убезпечувати суспільство від корупційних правопорушень. Його 

безпосередньою ціллю є не лише притягнення до відповідальності за 

вчинення корупційного правопорушення, а й запобігання виникненню 

передумов корупції (протиправному зв’язку із приватними особами, 

матеріальної чи моральної залежності публічного службовця тощо), 

зменшення латентності корупційних діянь та сприяння виявленню 

їхніх ознак у поведінці та житті посадовців  [25, с. 334]. 

Таким чином, антикорупційні звернення є наслідком діяльності 

щодо спостереження та перевірки за діяльністю суб’єктів, на яких 

поширюється антикорупційне законодавство, з метою забезпечення 

недопущення, відвернення та сприяння виявленню ознак корупції та 

порушень антикорупційних вимог, заборон, обмежень. При цьому, 

антикорупційним зверненням притаманний ряд ознак, яких 

опосередковано їх функціональним призначенням, а саме:  

1) метою подання антикорупційного звернення є недопущення, 

відвернення та сприяння виявленню ознак корупції та порушень 

антикорупційних вимог, заборон, обмежень;  

2) суб’єктом подання антикорупційного звернення є як громадянин 

України (або особи, які не є громадянами України, однак законно 
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знаходяться на її території, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами), так і юридичні особи, громадські об’єднання та їх члени;  

3) суб’єктом, з діяльністю якого пов’язано подання 

антикорупційного звернення, є суб’єкти, на яких поширюється дія 

антикорупційного законодавства;  

4) суб’єктом, до якого подано антикорупційне звернення, може 

бути Національне агентство з питань запобігання корупції, керівництво 

чи інший представник органу, підприємства, установи чи організації, в 

яких було вчинено корупційні правопорушення та правопорушення, 

яких пов’язано з корупцією, а також уповноважені суб’єкти у сфері 

запобігання корупції;  

5) нормативно-правовою основою подання антикорупційних 

звернень є законодавство у сфері запобігання корупції тощо.  

Необхідно зазначити, що спосіб подання викривачем заяви у 

вигляді повідомлення обирається ним самостійно із наступних 

можливих варіацій:  

1) через внутрішні канали, які є способом захищеного та 

анонімного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем 

керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу або 

юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи 

навчання або на замовлення яких виконує роботу;  

2) через регулярні канали, які є способом захищеного та 

анонімного повідомлення інформації викривачем Національному 

агентству з питань запобігання корупції, іншому суб’єкту владних 

повноважень, до компетенції якого належить розгляд та прийняття 

рішень з питань, щодо яких розкривається відповідна інформація. 

Регулярні канали обов’язково створюються спеціально 

уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, органами 

досудового розслідування, органами, відповідальними за здійснення 
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контролю за дотриманням законів у відповідних сферах, іншими 

державними органами, установами, організаціями;  

3) через зовнішні канали, які є  способом повідомлення інформації 

викривачем через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через 

засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єднання, 

професійні спілки тощо [348]. 

Будь-яке антикорупційне звернення розглядається в порядку, 

передбаченому Законом України «Про запобігання корупції». 

Процедура розгляду антикорупційного звернення різниться в 

залежності від ряду критеріїв, наприклад: від виду звернення, від 

суб’єкта подання, від суб’єкта, до якого подано звернення, від форми 

подання звернення, від порядку розгляду тощо. Специфікою процедури 

розгляду антикорупційних звернень є наявність стадії проведення 

попередньої перевірки щодо змісту звернень та стадії проведення 

внутрішньої (службової) перевірки за необхідності.  

Стадія попередньої перевірки наявна стосовно заяв, яких подано 

викривачем через регулярні або внутрішні канали, та має бути 

реалізована у строк не більш як десяти робочих днів. За результатами 

попередньої перевірки службова особа, відповідальна за її проведення, 

приймає одне з таких рішень: призначити проведення внутрішньої 

(службової) перевірки або розслідування інформації у разі 

підтвердження фактів, викладених у повідомленні, або необхідності 

подальшого з’ясування їх достовірності; передати матеріали до органу 

досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального 

правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на 

виявлені правопорушення в порядку, передбаченому  Кримінальним 

процесуальним кодексом України; закрити провадження у разі 

непідтвердження фактів, викладених у повідомленні [348]. 

Стадія внутрішньої (службової) перевірки характеризується тим, 

що наслідком її застосування є прийняття одного з таких рішень 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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службовою особою, яка відповідальна за її проведення: передати 

матеріали до органу досудового розслідування у разі встановлення 

ознак кримінального правопорушення або до інших органів, 

уповноважених реагувати на виявлені правопорушення; у межах 

компетенції про притягнення до відповідальності осіб, винних у 

порушенні законодавства, інформацію стосовно яких повідомлено, про 

усунення виявлених порушень, причин та умов вчинення 

правопорушення, спричинених ними наслідків, а також про здійснення 

заходів щодо відновлення прав і законних інтересів осіб та 

відшкодування збитків, шкоди, завданої фізичним та юридичним 

особам внаслідок допущених порушень.  

Таким чином, антикорупційні звернення є наслідком діяльності 

щодо спостереження та перевірки за діяльністю суб’єктів, на яких 

поширюється антикорупційне законодавство з метою забезпечення 

недопущення, відвернення та сприяння виявленню ознак корупції та 

порушень антикорупційних вимог, заборон, обмежень [217; 218]. 

Незважаючи на наявність єдиних нормативно-правових засад 

функціонування інституту звернення громадян, процедура їх розгляду 

та зміст також різниться залежно від адресата звернення. Примітною є 

специфіка звернень громадян, яких адресовано до Кабінету Міністрів 

України [210]. 

Як уже було відмічено, процеси формування якісного публічного 

адміністрування, які відбуваються в Україні, використання 

телекомунікаційних технологій для цього та впровадження 

електронного урядування сприяють до змін забезпечення права 

громадян на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування. Використання людиноцентристського 

підходу як основи функціонування інституту звернень громадян 

обумовлює те, що органи державної влади повинні, більшою мірою, 

забезпечувати та обслуговувати громадян і значно менше – 
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«управляти». Не виключенням є діяльність Кабінету Міністрів України 

щодо розгляду та опрацювання звернень громадян.  

Слід вказати, що звернення громадян до Кабінету Міністрів 

України – це форма участі населення у публічному адмініструванні, 

яка реалізується шляхом цілеспрямованого впливу громадянина на 

діяльність Кабінету Міністрів України через подання  письмового або 

усного зауваження, заяви, скарги та пропозиції, оформленої у 

відповідності до визначених законодавством  вимог щодо реалізації 

соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних 

інтересів. Таким чином, ознаками звернення громадян до Кабінету 

Міністрів України є: 

1) порядок подання та розгляду звернень врегульовано нормами 

публічного права (конституційного, адміністративного);  

2) суб’єктом звернення є фізична особа. При цьому, юридичних 

осіб позбавлено загального права на звернення до Кабінету Міністрів 

України, однак у випадках, визначених законом, вони можуть 

звертатися зі скаргою щодо оскарження його окремих рішень, дій чи 

бездіяльності через уповноваженого представника;  

3) суб’єктом розгляду та вирішення звернень громадян є Кабінет 

Міністрів України, їх посадові та службові особи;  

4) предметом звернень громадян є суспільні відносини, в межах 

яких Кабінет Міністрів України наділено владними повноваженнями 

тощо. 

Звернення громадян до Кабінету Міністрів України може бути 

подане усно чи письмово. При цьому, усно поданими вважаються 

звернення, яких висловлено на особистому прийомі громадян чи через 

засоби телефонного зв’язку на урядову «гарячу лінію» та з 

використанням Інтернету через веб-сайт Урядового контактного 

центру, Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади [318]. 
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Подання усного звернення до Кабінету Міністрів України на 

особистому прийомі є можливим через: особистий прийом громадян 

Прем’єр-міністром України, Першим віце-прем’єр-міністром, віце-

прем’єр-міністрами України, міністрами, які очолюють міністерства та 

міністрами, які їх не очолюють, уповноваженими  посадовими особами 

у разі відсутності Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-

міністрів України, міністрів,  які не очолюють міністерства. При цьому, 

порядок особистого прийому різниться в залежності від статусу 

вказаних суб’єктів таким чином:  

особистий прийом громадян Прем’єр-міністром України 

відповідно до ст. 23 Закону України «Про звернення громадян» має 

здійснюватися у встановленому ним порядку (станом на теперішній 

час такий порядок не затверджено) [363]; 

особистий прийом громадян Першим віце-прем’єр-міністром, віце-

прем’єр-міністрами України, міністрами, які не очолюють міністерства 

та уповноваженими посадовими особами, у разі відсутності вказаних 

суб’єктів, здійснюється згідно із компетенцією у приймальні Кабінету 

Міністрів України з 15-ї до 17-ї години у визначені графіком 

особистого прийому громадян дні;  

особистий прийом громадян міністрами, які очолюють 

міністерства, здійснюється безпосередньо у приміщеннях міністерств у 

визначеному ними порядку [368]. 

Залежно від статусу особи, якою подано усне звернення до 

Кабінету Міністрів України на особистому прийомі, можна виокремити 

тих осіб, яких наділено загальним статусом (громадяни України, 

іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах 

знаходяться на території держави) та осіб, яких наділено спеціальним 

статусом (жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати -

героїня», особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, Герої 

Соціалістичної Праці, Герої Радянського Союзу, Герої України). 
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Примітним є те, що прийом осіб зі спеціальним статусом має бути 

першочерговим, проте вхід для усіх громадян до приймальні Кабінету 

Міністрів України не потребує оформлення перепустки та 

пред’явлення документів, що посвідчують особу [368]. 

На етапі фіксації усного звернення, яке подано через особистий 

прийом громадян, має бути проведено дії з обліку особистого прийому 

громадян на картках, у журналах або за допомогою електронно -

обчислювальної техніки. Письмові та усні пропозиції, заяви і скарги, 

подані на особистому прийомі, також підлягають централізованій 

реєстрації на реєстраційно-контрольних картках, придатних для 

оброблення персональними комп’ютерами, або в журналах.  

Автоматизовані реєстрація пропозицій, заяв і скарг та облік 

особистого прийому громадян здійснюються з реєстраційно -

контрольних форм шляхом введення в персональний комп’ютер таких 

елементів: дата надходження звернення;  прізвище, ім’я, по батькові, 

категорія (соціальний стан) заявника; звідки одержано звернення, дата, 

індекс, контроль; порушені питання (короткий зміст, індекси; зміст і 

дата резолюції, прізвище автора, виконавець, термін виконання; дата 

надіслання, індекс і зміст документа, прийняті рішення, дата зняття з 

контролю; номер справи за номенклатурою). Склад зазначених 

елементів, за необхідності, може бути доповнено (розписка виконавця 

в одержанні документа, хід виконання тощо). Порядок розміщення 

елементів у разі проведення автоматизованої реєстрації може 

визначатись організацією [349]. 

Особливості подання усних звернень через телефонні «гарячі 

лінії» полягають у специфіці діяльності суб’єкта, до якого подано 

звернення. Більшість суб’єктів публічного адміністрування 

запровадили системи «гарячих ліній», що стосуються їх 

функціонування та компетенції. Наприклад, при Міністерстві 

внутрішніх справ України створено «гарячу лінію» з метою 
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вдосконалення роботи із забезпечення розгляду звернень громадян, 

вивчення проблемних питань у діяльності Міністерства внутрішніх 

справ України, Національної гвардії України та центральних органів 

виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ 

України, та налагодження зворотного зв’язку із громадянами.  При 

цьому, зверненнями, яких подано до Кабінету Міністрів України є ті, 

що надійшли на окрему «гарячу лінію» міністерств та ті, що надійшли 

безпосередньо на урядову «гарячу лінію».  

Так, на базі Урядового контактного центру створено 

спеціалізовані «гарячі лінії» для звернень громадян щодо повідомлень 

з питань корупційних діянь у центральних і місцевих органах 

виконавчої влади, державних і комунальних установах; щодо якості 

надання адміністративних послуг; щодо звернень від громадян 

України, які перебувають за кордоном; щодо інформування громадян 

України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та 

районів проведення антитерористичної операції; з питань допомоги 

учасникам та постраждалим під час Революції Гідності; щодо 

звернень, отриманих від підприємців щодо пропозицій стосовно 

заходів Уряду з питань покращення умов ведення бізнесу; щодо 

випадків порушень трудового законодавства, пов’язаних з 

підвищенням мінімальної зарплати.  

Крім того, у січні 2018 року створено сектор прийому звернень з 

використанням жестової мови управління організації прийому 

звернень для можливості громадян з порушенням функцій мовлення та 

слуху за допомогою Skype-зв’язку звернутися на урядову «гарячу 

лінію» із пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), 

скаргами, адресованими органам виконавчої влади [305]. 

Можливим є подання усного звернення  до Кабінету Міністрів 

України на підставі концепту «єдиного входу» щодо опрацювання 
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звернень громадян, що означає регламентований нормами права 

порядок дій державної установи «Урядовий контактний центр» у сфері 

публічного адміністрування, якого спрямовано  на реалізацію та 

поновлення соціально-економічних, політичних та особистих прав і 

законних інтересів людини та громадянина, а також скорочення строку 

розгляду звернень громадян [374]. 

Щодо етапу фіксації усного звернення, якого подано через 

визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії», необхідно 

зазначити таке. Специфікою усного звернення є одночасність його 

подання та ознайомлення з його змістом особою, яка приймає 

звернення. На кожне усне звернення створюється електронна 

реєстраційна картка, в якій зазначаються: прізвище, власне ім’я та по 

батькові заявника, номер контактного телефону, місце проживання, 

електронна та поштова адреси, суть порушеного питання, пропозиції 

(зауваження), заяви (клопотання), скарги, дата подання звернення, інші 

відомості (за згодою особи). Кожному зверненню надається 

індивідуальний номер. Хоча не має конкретної вимоги щодо стилю 

викладу усного звернення, воно має бути на українській мові [347] та 

не може викладатися через ненормативну лексику, образи, заклики до 

розпалювання національної, расової, релігійної ворожнеч. В 

протилежному випадку, працівник контактного центру має право 

припинити спілкування та заблокувати контакт за допомогою 

технічних засобів для унеможливлення прийняття звернення  [318]. 

Урядовий контактний центр приймає звернення, здійснює їх 

реєстрацію, попередній розгляд та передає органам відповідно до 

компетенції, проводить моніторинг розгляду звернень, надає заявникам 

необхідні роз’яснення, довідкову інформацію за допомогою засобів 

телекомунікації, а також відповіді на звернення з питань, що не 

потребують розгляду органами, що відображено в Єдиній електронній 

базі даних звернень [318]. 
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Поданими письмово вважаються звернення до Кабінету Міністрів 

України, яких надіслано громадянином поштою; особисто подано 

громадянином; подано громадянином через представника, 

повноваження якого оформлено відповідно до законодавства; 

надіслано громадянином з використанням мережі Інтернет або 

засобами електронного зв’язку (електронним способом).  Усі письмові 

звернення повинні прийматися та централізовано реєструватися у день 

їх надходження, а ті, що надійшли у неробочий день та час, – 

наступного після нього робочого дня на реєстраційно -контрольних 

картках, придатних для оброблення персональними комп’ютерами, або 

в журналах [349]. 

Специфічною є процедура подання звернень до Кабінету Міністрів 

України за допомогою електронної форми, яка складається з наступних 

стадій: створення звернення за допомогою електронної форми; розгляд 

звернення; надання відповіді і можливе його оскарження. Для того, 

щоб подати звернення до Кабінету Міністрів України в електронній 

формі, необхідно авторизуватися на сайті суб’єкта звернення. На цій 

стадії ініціатором (автором звернення) заповнюється спеціальна 

форма. Для того, щоб створити нове звернення, необхідно здійснити 

вхід на сайт, а потім вибрати функцію «подати електронне звернення». 

Користувач, який не здійснив вхід на сайт, не отримає доступу до 

спеціальної форми створення нового електронного обігу. Після 

успішного здійснення зазначених дій відбувається розміщення тексту. 

У зверненні має бути викладено суть звернення, вказані прізвище, ім’я, 

по батькові автора, адреса електронної пошти [304]. 

Необхідним видається звернення уваги на особливості такого 

різновиду звернень громадян як електронна петиція, яку подано до 

Кабінету Міністрів України. Загалом, електронна петиція є особливою 

формою колективного звернення громадян до Кабінету Міністрів 

України, яке подається та розглядається відповідно до ст 231 Закону 
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України «Про звернення громадян» [363]. При цьому, громадяни 

можуть звернутися з петиціями до Кабінету Міністрів України з 

питань, що належать до його компетенції, визначеної Конституцією 

України, Законом України «Про Кабінет Міністрів України» [365], 

іншими законами. 

Стосовно змісту електронної петиції до Кабінету Міністрів 

України, то у ній повинно бути викладено суть звернення та 

пропозиції, а у заголовку електронної петиції – відображено її 

короткий зміст. Показово, що зміст електронної петиції має бути 

чітким, адже неправильна постановка питання, неточність, розмитість 

конкретної проблеми призведе до того, що представник органу влади 

матиме право через недосконалість формулювань електронної петиції 

обмежитися відпискою.  

Після зазначення суті звернення та розміщення тексту необхідно 

ввести захисний код, обрати функцію «створити петицію». Наслідком 

вказаних дій є перевірка електронної петиції адміністратором веб -

сайту органу, до якого її подано, на відповідність вимог, яких 

установлено Законом України «Про звернення громадян». 

Оприлюднення електронної петиції має бути здійснено на офіційному 

веб-сайті Кабінету Міністрів України або на веб -сайті громадського 

об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних 

петицій. Організацією роботи щодо розгляду та опрацювання 

опублікованих електронних петицій, поданих до Кабінету Міністрів 

України, здійснює Секретаріат [356]. 

Отже, звернення громадян до Кабінету Міністрів України за своїм 

змістом може тлумачитися як: по-перше, правовий інститут 

(сукупність матеріальних та процедурних норм, які визначають 

поняття, види, форму звернень громадян та порядок їх вирішення); по -

друге, як адміністративна процедура, тобто нормативно урегульований 
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порядок діяльності уповноважених суб’єктів Кабінету Міністрів 

України щодо розгляду та вирішення звернень громадян.  

Примітною є специфіка звернень громадян, яких адресовано до 

органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. Зазначимо, що 

Конституцією України в ст.  40 закріплено право осіб та громадян 

направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або 

особисто звертатися до органів місцевого самоврядування та 

посадових і службових осіб цих органів, яких зобов’язано розглянути 

звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк 

[182]. Вказане положення дубльовано та деталізовано у положеннях 

Закону України «Про звернення громадян», що встановлює загальні 

засади інституту звернень громадян, яких може бути застосовано при 

розгляді звернень органами місцевого самоврядування.  

Відповідно, до основних якісних характеристик інституту 

звернень громадян належать такі:  

1) до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб може 

бути подано такі види звернень громадян: а)  пропозиція та/або 

зауваження – звернення, в якому висловлюються порада, рекомендація 

щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, 

депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також 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; 

б) заява – звернення, яке містить прохання про сприяння реалізації 

закріплених Конституцією України та чинним законодавством прав та 

інтересів громадян 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; в)  клопотання – письмове 
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звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, 

прав чи свобод [363]; г) скарга – форма громадського контролю за 

діяльність органів державної влади в цілому, та окремих посадових чи 

службових осіб зокрема, за допомогою якої виражається вимога 

громадян щодо поновлення порушеного права;  

2) звернення громадян, яких подано до органів місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб, може бути класифіковано у 

залежності від різних критеріїв: форми подання (письмові та усні), 

ознаки надходження: (первинні та повторні), за суб’єктом подання 

(індивідуальні та колективні), від особи, що подає звернення (загальні 

та спеціальні) тощо [349]; 

3) до звернень, яких подано до органів місцевого самоврядування 

та їх посадових осіб, застосовуються загальні вимоги щодо змісту. 

Наприклад: звернення повинно містити вказівку на адресата  – 

найменування органу місцевого самоврядування, до повноважень якого 

належить вирішення питань, порушених у заяві, скарзі, пропозиції чи 

клопотанні; у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові,  

місце проживання громадянина; у зверненні має бути наявний підпис 

фізичної особи або уповноваженої на те особи, а для юридичної особи 

– підпис керівника або представника юридичної особи, скріплений 

печаткою юридичної особи із зазначенням дати; звернення має бути 

подано своєчасно для збереження актуальності його змісту  тощо [363]; 

4) прийняття та розгляд звернень громадян органами місцевого 

самоврядування та їх посадовими особами здійснюється у межах 

загальноприйнятої процедури [121, с.  544]. Відповідно, процедуру 

подання та розгляду звернень громадян до органів місцевого 

самоврядування можна визначити як регламентований нормами права 

порядок дій у сфері публічного адміністрування, якого спрямовано на 

реалізацію та поновлення соціально-економічних, політичних та 

особистих прав і законних інтересів людини та громадянина тощо.  
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Щодо специфіки механізму розгляду звернень громадян, яких 

адресовано до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, 

то вона стосується суб’єкта, до якого подано звернення, предмету 

звернення, та осіб, що подали звернення.  

Так, виходячи з аналізу положень ст.  5 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», до органів місцевого 

самоврядування віднесено: сільську, селищну, міську раду та 

виконавчі органи сільської, селищної, міської ради [366]. При цьому, 

посадовими особами органів місцевого самоврядування є  особи, які 

працюють в органах місцевого самоврядування, мають відповідні 

посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та 

консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за 

рахунок місцевого бюджету [377]. До них віднесено: старосту, 

сільського, селищного, міського голову, депутатів сільської, селищної, 

міської ради.  

Разом із тим, до повноважень голови сільської, селищної, міської 

ради ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

віднесено ведення особистого прийому громадян та забезпечення на 

відповідній території додержання законодавства щодо розгляду 

звернень громадян. Слід вказати, що аналогічні повноваження 

закріплено за головою районної, обласної, районної у місті ради [366, 

ст. 55]. 

Слід також зазначити, що депутат міської ради також є 

уповноваженим розглядати звернення громадян. Так, відповідно до 

положень ст. 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

на депутата міської ради покладено обов’язки щодо: вивчення 

громадської думки, потреб територіальної громади, безпосередньої 

участі у вирішенні проблем територіальної громади; ведення 

регулярного, не рідше одного разу на місяць, прийому виборців, 

вжиття заходів щодо вирішення їх проблем. При цьому, депутат 
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місцевої ради: розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, які 

надійшли до нього, вживає заходів до їх своєчасного, обґрунтованого 

вирішення; вивчає причини, які породжують скарги громадян, і 

вносить свої пропозиції щодо їх усунення до органів місцевого 

самоврядування, до місцевих органів виконавчої влади, підприємств, 

установ і організацій, об’єднань громадян; систематично веде прийом 

громадян; може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до 

відповідних органів, підприємств, установ і організацій незалежно від 

форми власності, об’єднань громадян, якщо вирішення питань 

належить до їх повноважень, які зобов’язані розглянути їх відповідно 

до закону і про результати повідомити заявника, а також депутата 

місцевої ради; в межах своїх повноважень здійснює контроль за 

розглядом відповідними органами підприємств, установ, організацій 

незалежно від форми власності, органами об’єднань громадян 

надісланих ним пропозицій, заяв, скарг виборців тощо [379]. 

Щодо особи, яка звертається зі зверненням до органів місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб, слід поставити наголос на тому, 

що без прямої вказівки на це, але очевидним є важливість  належності 

громадянина до відповідної територіальної громади для забезпе чення 

його певного інтересу: матеріального, духовного, політичного, 

сімейного. В цілому, сукупність таких інтересів визначатиме зміст 

суб’єктивного права. Адже можливість мати права та можливість їх 

реалізовувати знаходяться у площині феномену правосуб’єктності, 

який має констатуюче значення для формування правового статусу 

особи як суб’єкта права на управління місцевими справами.  

Разом із цим, громадянин України реалізує своє право на місцеве 

самоврядування без будь-яких обмежень залежно від раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану чи терміну проживання на 

відповідній території. Передумовою ж набуття права на місцеве 
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самоврядування є проживання особи в межах відповідної 

територіальної громади. При цьому, територіальною громадою є 

жителі, що об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, 

міста (самостійної адміністративно-територіальної одиниці) або 

добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний 

адміністративний центр. Однак слід зауважити, що наявність такої 

ознаки як об’єднання постійним місцем проживання не означає 

автоматичного надбання чи наявності громадянства України. У 

вказаному контексті діють зовсім інші парадигми, які 

інституціоналізують та уособлюють публічну самоврядну 

(муніципальну) владу та корінним чином відрізняють її від публічної 

державної влади. Загалом, територіальній громаді притаманні такі 

ознаки: 

територіальна, яка пов’язується з «дислокацією» місцевого 

самоврядування на рівні села, селища, міста як територіальної основи 

муніципальної демократії;  

інтегративна, за якою територіальна громада виникає на основі 

об’єднання всіх жителів, які мешкають на певній території, незалежно 

від того, чи є вони громадянами даної держави, тобто членами  

територіальної громади можуть бути громадяни даної держави, а також 

іноземні громадяни, особи без громадянства, які постійно мешкають на 

певній території;  

інтелектуальна, яка є зумовленою наявністю у жителів спільних 

інтересів, що мають специфічний характер та виявляються у вигляді 

широкого спектра системних індивідуально -територіальних зв’язків;  

майнова, яка випливає з права цих спільностей мати спільну 

комунальну власність;  

фіскальна, яка є зумовленою тим, що члени територіальної 

громади є платниками місцевих податків і зборів [277, с. 122–123]. 
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Серед іншого, як слушно відзначає О.В.  Батанов, важливим 

видається врахування місцевих історичних особливостей та традицій 

при формуванні територіальної громади. Так, традиції конкретної 

територіальної громади включають в себе такі взаємопов’язані рівні: 

світоглядний (символізує та виражає соціальну близькість, 

ідентичність співтовариства та особистості); теоретико -

концептуальний (визначає місцеві традиції політико -правового 

мислення); соціально-духовний; праксеологічний [48, с. 51–57]. Таким 

чином, формується архетип територіальної громади, який дає змогу її 

членам сформувати відповідний соціокультурний простір, у якому 

сама громада формується, функціонує, розвивається як один із 

найважливіших соціально-правових феноменів демократичної правової 

держави. В контексті реалізації права на звернення громадян – ознака 

віднесення особи до територіальної громади практично набуває 

стрижневого значення.  

Щодо предмету звернення до органів місцевого самоврядування та 

їх посадових осіб, то його обмежено тими повноваженнями, якими 

наділено адресата звернення. Відповідно, органи місцевого 

самоврядування в Україні мають виключно компетенцію щодо: 

затвердження програм соціально-економічного та культурного 

розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, 

цільових програм з інших питань місцевого самоврядування; 

встановлення місцевих податків і зборів; передачі коштів з 

відповідного місцевого бюджету; надання відповідно до чинного 

законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному 

податку; відчуження відповідно до закону комунального майна; 

затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку 

об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; 

визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права 

комунальної власності; вирішення питань про придбання в 
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установленому законом порядку приватизованого майна, про 

включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у 

процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому 

порядку розірвано або визнано недійсним, прийняття рішення про 

здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів 

комунальної власності, у тому числі, на умовах концесії, про 

створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання 

підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної 

територіальної громади тощо. 

Крім того, до відання органів місцевого самоврядування належать 

повноваження: у сферах соціально-економічного та культурного 

розвитку, планування та обліку; в галузі бюджету, фінансів і цін; у 

сфері управління комунальною власністю; в галузі житлово -

комунального господарства, побутового, торговельного 

обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку; у 

галузі будівництва; у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, 

фізкультури і спорту; у сфері регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища тощо [366]. 

Однак слід поставити наголос на тому, що  повноваження органів 

місцевого самоврядування є обмеженими конкретною адміністративно -

територіальною одиницею. Вказане пов’язано з тим, що 

адміністративно-територіальний устрій, будучи частиною 

територіального устрою, відображає приналежність особи до 

відповідної територіальної громади та обмежує повноваження 

конкретної територіальної громади. Загалом, територіальні обмеження 

повноважень органів місцевого самоврядування пов’язано з такими 

детермінантами: 

1) адміністративно-територіальний устрій складається  з трьох 

рівнів: базового (адміністративно-територіальні одиниці – громади); 

районного (адміністративно-територіальні одиниці – райони); 
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регіонального (адміністративно-територіальні одиниці – АРК, області, 

мм. Київ і Севастополь); 

2) територія адміністративно-територіальної одиниці є 

нерозривною; 

3) у межах адміністративно-територіальної одиниці не може бути 

інших адміністративно-територіальних одиниць того ж рівня;  

4) територія адміністративно-територіальної одиниці базового 

рівня визначається з урахуванням доступності основних 

адміністративних послуг, що надаються на території громади 

(наприклад, час прибуття для надання швидкої медичної допомоги в 

ургентних випадках та пожежної допомоги не має перевищувати 30 

хвилин); 

5) на кожному рівні адміністративно-територіального устрою 

функціонують відповідні органи місцевого самоврядування тощо.  

Необхідно зазначити, що нормативно-правовою основою 

існуючого адміністративно-територіального устрою є Конституція 

України. Разом із тим, Закону України, яким би було визначено засади 

адміністративно-територіального устрою України, рівні 

адміністративно-територіальних одиниць, систему адміністративно -

територіальних одиниць, інших територіальних утворень, 

повноваження органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування з питань адміністративно-територіального устрою, 

порядок утворення, ліквідації, встановлення та зміни меж 

адміністративно-територіальних одиниць на теперішній час не 

прийнято. 

В цілому, вищевикладене дозволяє зробити висновок, що, 

виходячи зі змісту сучасних наукових підходів та проведеного аналізу 

нормативно-правового забезпечення інституту звернень громадян, 

звернення громадян до органів місцевого самоврядування – це 

обов’язкове для розгляду та вирішення волевиявлення окремого 
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громадянина (або групи осіб), яке виражається у формі письмової або 

усної заяви, пропозиції, скарги чи клопотання, оформлених у 

відповідності до визначених законодавством вимог та адресованих 

органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам щодо 

реалізації наданих прав, свобод та законних інтересів. Разом із тим, 

звернення громадян до органів місцевого самоврядування та їх 

посадових осіб характеризуються загальним та особливими ознаками. 

Так, ознаками звернення громадян до органів місцевого 

самоврядування є: чітке регламентування нормами публічного права 

(конституційного, адміністративного); суб’єктом звернення, 

переважно, виступає громадянин, який є членом конкретної 

територіальної громади; суб’єктом розгляду звернення є спеціальний 

суб’єкт – орган місцевого самоврядування та його посадова особа; 

предмет звернення обмежено сферою повноважень органу місцевого 

самоврядування, яких детерміновано відповідним предметом відання 

та адміністративно-територіальним устроєм [213]. 

Специфіки не позбавлені звернення громадян до митних органів 

[199]. Беззаперечно, євроінтеграційні процеси, що відбуваються в 

Україні, адаптація чинного законодавства до міжнародних стандартів 

[405], формування громадянського суспільства обумовили 

впровадження у діяльність митних органів нових принципів взаємодії з 

іншими учасниками митних правовідносин. Не стала виключенням і 

діяльність щодо розгляду звернень громадян, якої врегульовано як 

положеннями спеціального законодавства, так і профільними 

нормативними актами, що стосуються митної справи. Разом  із тим, 

специфіка механізму захисту конституційного права громадян щодо 

звернення до митних органів спричинена специфічною сферою відання 

адресата звернення, яка охоплює коло суспільних відносин, пов’язаних 

із переміщенням товарів через митний кордон України, їх митним 

контролем та митним оформленням, застосуванням механізмів 
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тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності, справлянням митних платежів, веденням митної 

статистики, обміном митною інформацією, веденням Української 

класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, здійсненням 

відповідно до закону державного контролю нехарчової продукції при її 

ввезенні на митну територію України, запобіганням та протидією 

контрабанді, боротьбою з порушеннями митних правил тощо  [258]. В 

цьому аспекті необхідно акцентувати увагу на тому, що  визначена 

специфіка компетенції митних органів обумовлює те, що вони 

розглядають звернення громадян по суті, коли такі звернення 

стосуються їх повноважень.  

Поряд із цим, до митних органів висуваються загальні вимоги 

щодо здійснення розгляду звернень громадян на основі 

людиноцентриської моделі функціонування органів публічної влади, 

що, безумовно, впливає на якісні та процедурні елементи механізму 

розгляду звернень громадян митними органами.  

Порядок розгляду та вирішення звернень громадян митними 

органами встановлюється та регулюється значною кількістю 

нормативно-правових актів, до яких належать: Конституція України 

(насамперед, йдеться про ст.  38: «…право громадян брати участь в 

управлінні державними справами» та ст. 40: «всі 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…» [182]), 

Закон України «Про звернення громадян» [363], Митний кодекс 

України [258], Указ Президента України «Про першочергові заходи 

щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права 

на звернення до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування» [369], Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
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затвердження Положення про Єдину систему опрацювання 

звернень» [317] тощо. 

Разом із тим, як видається, дослідження сутності механізму 

розгляду та вирішення звернень громадян митними органами 

першочергово необхідно розпочати з визначення змісту окремих 

категорій, які його складають. Так, у першу чергу слід зазначити, що 

до митних органів віднесено центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну митну політику, митниці та митні пости. Слід 

наголосити на тому, що станом на теперішній час центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, є 

Державна митна служба України. При цьому, Державна митна служба 

України, її територіальні органи виконують встановлені 

законодавчими та іншими нормативно-правовими актами функції та 

повноваження органів доходів і зборів, до внесення до таких актів 

відповідних змін у частині, що стосується повноважень Державної 

митної служби, її територіальних органів. І в  цьому аспекті необхідно 

акцентувати увагу на тому, що на теперішній час щодо сфери розгляду 

звернень громадян відповідні корективи досі не внесено на рівні 

підзаконних нормативно-правових актів [354]. Вказане, наприклад, 

стосується діючого Наказу Міністерства фінансів України «Про 

затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого 

прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її 

територіальних органах» [357], дія якого поширюється на митні 

органи. Досить неоднозначним та таким, що не відповідає сучасним  

реаліям, є й посилання на вказаний нормативно -правовий акт на 

офіційному веб-сайті Державної митної служби України [303]. І в 

цьому аспекті, як видається, нагальним є прийняття порядку розгляду 

звернень та організації особистого прийому громадян у Державн ій 

митній службі України та її територіальних органах.  



181 

 

Що ж стосується загального розуміння сутності звернення 

громадян до митних органів, то воно є обов’язковим для розгляду та 

вирішення волевиявленням окремого громадянина або підприємства, 

яке виражається у формі письмової або усної заяви, пропозиції, скарги 

чи клопотання, оформлених у відповідності до визначених 

законодавством вимог та адресованих митним органам, їх посадовим 

чи службовим особам щодо реалізації наданих прав, свобод та 

законних інтересів у сфері митної справи. Виходячи ж із того, що на 

діяльність щодо розгляду звернень митними органами поширюються 

загальні вимоги Закону України «Про звернення громадян» [36 1], 

видається більш доцільним детально розглянути спеціальні вимоги, 

яких закріплено положеннями Митного кодексу України.  

Так, скарга як вид звернення до митного органу, є формою 

громадського контролю за діяльністю митних органів в цілому, та 

окремих посадових та інших працівників зокрема, за допомогою якої 

виражається вимога громадян щодо поновлення порушеного права. 

При цьому, скаргу до митних органів може бути подано у випадку, 

якщо є підстави вважати, що рішеннями, діями або бездіяльністю 

митних органів, їх посадових осіб та інших працівників було порушено 

права, свободи чи інтереси скаржника. Поряд із цим, ч.  2 ст. 24 

Митного кодексу України предмет скарги деталізовано таким чином:  

під рішеннями митних органів, їх посадових осіб та інших 

працівників розуміються окремі акти, якими митні органи або їх 

посадові особи приймають рішення з питань, передбачених 

законодавством України з питань митної справи, а також 

задовольняють скарги, заяви, клопотання конкретних фізичних чи 

юридичних осіб або відмовляють у їх задоволенні. Слід зазначити, що 

до вказаної групи не відносяться постанови по справах про порушення 

митних правил та податкові повідомлення-рішення митних органів;  



182 

 

під діями митних органів, їх посадових осіб та інших працівників 

розуміються вчинки посадових осіб та інших працівників митних 

органів, яких пов’язано із виконанням ними обов’язків, покладених на 

них відповідно до законодавства України з питань митної справи та 

інших актів законодавства України;  

під бездіяльністю митних органів, їх посадових осіб та інших 

працівників розуміється невиконання митними органами, їх 

посадовими особами та іншими працівниками обов’язків, покладених 

на них відповідно до Митного кодексу України та інших актів 

законодавства України, або неприйняття ними рішень з питань, яких 

віднесено до їх повноважень, протягом строку, визначеного 

законодавством [258]. 

Отже, будь-яка скарга, яка надійшла до митних органів, 

розглядається у визначеному порядку. У той же час, відмова у 

прийнятті скарги на дії чи рішення митного органу забороняється, а 

реєстрація скарги відбувається у день її подання або надходження до 

митного органу, але не пізніше наступного робочого дня [349]. 

Що стосується суб’єктів, яких уповноважено розглядати скарги, 

що надійшли до митних органів, то до них належать:  митниці – щодо 

митних постів, які є їх структурними підрозділами; центральний орга н 

виконавчої влади, що реалізує державну митну політику – щодо 

митниць, спеціалізованих митних органів та митних організацій. При 

цьому, скарга подається до керівника відповідного митного органу 

стосовно посадових осіб та інших працівників митного органу, яких 

йому підпорядковано.  

Специфікою характеризується і суб’єкт, який може подати 

звернення до митного органу. Відповідно, суб’єктом звернення до 

митного органу може бути як фізична особа, так і «підприємство». 

Слід зазначити, що останню категорію використано у ч. 3 ст. 26 

Митного кодексу України, а під підприємством у значенні 
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законодавства України з питань митної справи розуміється  будь-яка 

юридична особа, а також громадянин-підприємець [258]. 

Щодо стосується механізму звернення громадян до митних 

органів, то ним детерміновано спосіб організації та здійснення 

діяльності щодо розгляду та вирішення заяв, пропозицій, скарг та 

клопотань громадян, що сприяє реалізації таких функцій інституту 

звернення до митних органів, як: правоохоронна, регулятивна, 

сприяюча, інформаційна, контрольна, стимулююча [219]. За своїм 

змістом механізм звернень громадян є комплексним організаційним 

утворенням, який складається з таких елементів: 1)  суб’єкти процедури 

звернення; 2) об’єкт звернення; 3) вимоги до оформлення звернень; 

4) методика розгляду та вирішення звернень громадян; 5)  процедура 

розгляду та вирішення звернень громадян.  

Поглиблений аналіз процедури звернення громадян до митних 

органів дозволяє зробити висновок про те, що до суб’єктів процедури 

звернення громадян до митних органів належать:  

митні органи, їх посадові та службові особи, що розглядають 

звернення по суті та ухвалюють щодо нього рішення. Необхідно 

зауважити, що до основних повноважень зазначених суб’єктів 

віднесено: зупинення повністю чи у певній частині виконання 

оскаржуваного рішення; надання особі, яка подала скаргу, належним 

чином обґрунтованої письмової відповіді у визначений законом строк; 

забезпечення об’єктивного та вчасного розгляду звернень, перевірки 

викладених у них фактів; прийняття рішення  відповідно до чинного 

законодавства і забезпечення його виконання [258]; 

особи, які є зацікавленими у розгляді та вирішенні звернення: 

громадяни України (також іноземці та особи без громадянства, які 

законно знаходяться на території держави); підприємства  (юридичні 

особи та фізичні особи-підприємці) та їх представники (законні 

представники, адвокати, представники трудового колективу, які 
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здійснюють правозахисну функцію). Слід вказати, що основними 

правами таких суб’єктів є право: особисто викладати аргументи особі, 

що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої 

скарги чи заяви; знайомитись із матеріалами перевірки; подавати 

додаткові матеріали або наполягати на їх запитові органом, який 

розглядає заяву чи скаргу; бути присутнім при розгляді заяви чи 

скарги; вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом 

порушень встановленого порядку розгляду звернень тощо [36 3]; 

особи, які сприяють розгляду звернення – спеціалісти, 

перекладачі, експерти тощо.  

Загальним об’єктом звернення громадян до митних органів є 

зовнішнє вираження діяльності митних органів, їх посадових та 

службових осіб у конкретній сфері суспільних відносин. Загалом, 

аналіз юридичної літератури свідчить про те, що під митними 

правовідносинами слід розуміти правовідносини, які виникають із 

приводу переміщення товарів і транспортних засобів через митний 

кордон [386], що за своєю формою є індивідуально визначеними 

зв’язками управомочених і зобов’язаних осіб, а за безпосереднім 

змістом – є взаємодією осіб, які реалізують свої суб’єктивні права й 

виконують покладені на них юридичні обов’язки на підставі норм 

митного права [280]. При цьому, в залежності від напрямку діяльності, 

митні правовідносини можуть стосуватися таких аспектів митної 

справи: переміщення товарів через митний кордон України, митний 

контроль та митне оформлення, застосування механізмів тарифного і 

нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, 

справляння митних платежів, ведення митної статистики тощо [258]. 

Вбачається, важливим елементом механізму розгляду та вирішення 

звернень громадян митними органами є виокремлення вимог, яким 

вони повинні відповідати. Так, на підставі аналізу положень Закону 

України «Про звернення громадян» та Митного кодексу України 
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видається за можливе виокремити такі вимоги до звернень, що 

подаються до митних органів:  

1) звернення повинно містити вказівку на адресата – митний орган 

(їх посадову особу), до повноважень яких належить вирішення питань, 

порушених у заяві, скарзі, пропозиції чи клопотанні;  

2) дозволеною формою звернення є усна або письмова. При цьому, 

письмове звернення друкується або пишеться від руки розбірливо і 

чітко, а усне – викладається громадянином на особистому прийомі або 

за допомогою засобів телефонного зв’язку через контактні центри, 

телефонні «гарячі лінії». Разом із тим, в електронному зверненні 

обов’язковим є зазначення електронної поштової адреси або інших 

засобів зв’язку, на які може бути надіслано відповідь;  

3) у зверненні зазначається прізвище, ім’я, по батькові, місце 

проживання громадянина. У разі ж відсутності відповідної інформації і 

неможливості зі змісту встановити авторство особи, звернення 

вважається анонімним та розгляду не підлягає;  

4) наявність підпису на письмовому зверненні із зазначенням дати. 

Однак у електронному зверненні застосування електронного 

цифрового підпису не є обов’язковим;  

5) у разі подання звернення представником зацікавленої особи 

додаються документи, які підтверджують його повноваження.  

Аналіз сучасної правової літератури свідчить, що важливою 

теоретичною складовою з безсумнівним прикладним значенням для 

об’єктивного та оперативного розгляду та вирішення звернень 

громадян митними органами є методика такої діяльності. Видається, 

під методикою варто розуміти сукупність та послідовність 

використання різних методів (сукупність способів, підходів та 

прийомів, які дозволяють отримувати та вивчати необхідну 

інформацію про об’єкт дослідження) під час вирішення звернень 

громадян по суті та надання обґрунтованої відповіді за наслідками їх 
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розгляду. Такими методами є: контроль, спостереження, опитування, 

аналіз конкретних ситуацій, анкетування, парне оцінювання, вільна 

коефіцієнтна оцінка тощо. 

Варто акцентувати увагу на тому, що на теперішній час чіткого 

законодавчого закріплення методики вирішення звернень громадян 

немає, що зумовлює виникнення проблем під час їх розгляду по суті та 

надання обґрунтованої відповіді. Проте оцінка діяльності щодо 

розгляду митними органами звернень громадян є формалізованою та 

визначається Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження методики оцінювання рівня організації роботи із 

зверненнями громадян в органах виконавчої влади» [352]. Відповідно, 

на митні органи поширюються загальні засади контролю, які 

стосуються органів державної виконавчої влади.  

Отже, говорячи ж безпосередньо про механізм розгляду та 

вирішення звернень громадян митними органами, приходимо до 

висновку, що розгляд та вирішення звернень громадян митними 

органами характеризується загальними ознаками, яких визначено 

Законом України «Про звернення громадян», та спеціальними, яких 

опосередковано законодавством України з питань митної справи. 

Разом із тим, зважаючи на існуючий стан нормативного забезпечення 

механізму розгляду та вирішення звернень громадян митними 

органами, вбачається, нагальним є питання його удосконалення.  

Особливості адресата звернення, поряд зі змістом такого 

звернення, впливають на зміст останнього. Прояв зазначеного можемо 

спостерігати під час аналізу нормативно-правових актів, які регулюють 

порядок звернення громадян до Служби безпеки України. Такі 

особливості обґрунтовуються спеціальним адміністративно -правовим 

статусом вказаного державного органу особливого призначення з 

правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку 

України шляхом захисту державного суверенітету, конституційного 
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ладу, територіальної цілісності, законних інтересів держави та прав 

громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних 

спеціальних служб, посягань із боку окремих організацій, груп та осіб, 

а також забезпечення охорони державної таємниці тощо. Визначена 

специфіка компетенції органів Служби безпеки України обумовлює те, 

що вони розглядають звернення громадян по суті, коли вони містять 

інформацію щодо прямого порушення правових приписів [200]. 

Порядок розгляду та вирішення звернень громадян органами 

Служби безпеки України встановлюється та регулюється значною 

кількістю нормативно-правових актів, до яких належать: Конституція 

України (очевидним є те, що Конституція не може безпосередньо 

регулювати діяльність усіх органів державної влади, зокрема і органів 

Служби безпеки України, щодо розгляду та вирішення звернень 

громадян, проте вона закріплює загальні засади такої діяльності, 

насамперед, мова йде про: ст.  38 «…право громадян брати участь в 

управлінні державними справами» та ст.  40 «всі 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…» 

Конституції України [182]), Закон України «Про звернення громадян» 

[363], Закон України «Про Службу безпеки України» [376], Указ 

Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного права на звернення до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування» [369], 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення 

про Єдину систему опрацювання звернень» [317], Наказ Центрального 

управління Служби безпеки України «Про затвердження Інструкції про 

порядок розгляду в Службі безпеки України звернень громадян» [35 1], 

Наказ Центрального управління Служби безпеки України «Про 

затвердження Інструкції про порядок приймання, реєстрації та 
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розгляду в Службі безпеки України заяв і повідомлень про вчинені 

кримінальні правопорушення» [350]. 

Дослідження сутності механізму розгляду та вирішення звернень 

громадян органами Служби безпеки України першочергово необхідно 

розпочати з визначення змісту окремих категорій, які його складають.  

Так, у загальному розумінні, звернення громадян до органів 

Служби безпеки України – це обов’язкове для розгляду та вирішення 

волевиявлення окремого громадянина (або групи осіб), що виражається 

у формі письмової або усної заяви, пропозиції, скарги чи клопотання, 

оформленої у відповідності до визначених законодавством вимог та 

адресованої органам Служби безпеки України, їх посадовим чи 

службовим особам щодо реалізації наданих прав, свобод та законних 

інтересів. Таким чином, ознаками звернення громадян до органів 

Служби безпеки України є: 

по-перше, чітке регламентування нормами публічного права 

(конституційного, адміністративного);  

по-друге, суб’єктом звернення є фізична особа. Юридичні особи 

позбавлені загального права на звернення до органів державної влади, 

однак у випадках, визначених законом, вони можуть звертатися зі 

скаргою щодо оскарження окремих рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень. Слід зазначити, що відсутність у 

юридичних осіб права на звернення, з урахуванням оперативності 

відповідної процедури, обмежує їх можливість захищати свої права у 

сфері публічного управління;  

по-третє, участь обов’язкового уповноваженого суб’єкта щодо 

розгляду та вирішення звернень громадян – органи Служби безпеки 

України, їх посадові та службові особи;  

по-четверте, предметом звернення є: вимога щодо реалізації 

громадянами своїх прав, свобод та інтересів та їх захисту у разі 
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порушення; здійснення інформаційної взаємодії органів Служби 

безпеки України із громадянами.  

Механізм звернення громадян до органів Служби безпеки України  

передбачає собою спосіб організації та здійснення діяльності щодо 

розгляду та вирішення заяв, пропозицій, скарг та клопотань громадян, 

що сприяє реалізації таких функцій інституту звернення до органів 

державної влади та місцевого самоврядування, як: правоохоронна, 

регулятивна, сприяюча, інформаційна, контрольна, стимулююча. За 

своїм змістом механізм звернень громадян є комплексним 

організаційним утворенням, який складається з таких елементів, як: 

1) суб’єкти процедури звернення; 2) об’єкт звернення; 3) вимоги до 

оформлення звернень; 4) методика розгляду та вирішення звернень 

громадян; 5) процедура розгляду та вирішення звернень громадян.  

До суб’єктів процедури звернення громадян до органів Служби 

безпеки України належать: 

органи Служби безпеки України, їх посадові та службові особи, 

що розглядають звернення по суті та ухвалюють щодо нього рішення. 

Варто погодитися з думкою А.Ю.  Осадчого, який зазначає, що до цієї 

групи належать вищі у порядку підлеглості органи або посадові особи 

по відношенню до органу (посадової особи), чиї рішення, дії чи 

бездіяльність оскаржуються [155, с.  133]. Уповноваженими суб’єктами 

розгляду та вирішення звернень громадян є: а)  Центральне управління 

Служби безпеки України; б) регіональні органи; в) органи військової 

контррозвідки; г) навчальні, наукові, науково-дослідні та інші заклади 

і установи Служби безпеки України; д) Штаб Антитерористичного 

центру при Службі безпеки України. 

До основних повноважень зазначених суб’єктів віднесено: 

забезпечення об’єктивної, всебічної і вчасної перевірки заяв чи скарг 

громадян; прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до 

відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги із складенням 
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мотивованої постанови; скасування або змінення оскаржуваних рішень 

у випадках, передбачених законодавством України; забезпечення 

поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язку з 

заявою чи скаргою рішень; повідомлення громадянина про результати 

перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення тощо  [363]. 

Інформацію стосовно звернень, що надходять до Служби безпеки 

України, обов’язково доповідають Голові Служби безпеки України, 

його заступникам, керівникам підрозділів Центрального управління, 

органів, закладів, установ або особам, які виконують їх обов’язки, 

відповідно до розподілу функціональних обов’язків та за напрямами 

оперативно-службової діяльності залежно від порушених у зверненнях 

питань [351]; 

органи та посадові особи Служби безпеки України, що 

перевіряють звернення та здійснюють контроль за його розглядом і 

вирішенням. Контроль за додержанням строків розгляду звернень у 

підрозділах Центрального управління здійснює Приймальня Служби 

безпеки України; в інших органах, закладах, установах Служби 

безпеки України – режимно-секретний підрозділ або уповноважена 

ним особа, на яку покладається обов’язок здійснення безпосереднього 

контролю; 

особи, які зацікавлені в розгляді та вирішенні звернення – 

громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які 

законно знаходяться на території держави, а також їх представники 

(законні представники, адвокати, представники трудового колективу, 

які здійснюють правозахисну функцію). Основними правами таких 

суб’єктів є: особисто викладати аргументи особі, що перевіряла заяву 

чи скаргу, брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви; 

знайомитися з матеріалами перевірки; подавати додаткові матеріали 

або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу; 

бути присутнім при розгляді заяви чи скарги; вимагати відшкодування 
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збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого 

порядку розгляду звернень тощо [363]; 

особи, які сприяють розгляду звернення – спеціалісти, 

перекладачі, експерти тощо.  

Загальним об’єктом звернення громадян є результати діяльності 

органів Служби безпеки України, їх посадових та службових осіб 

(наприклад, відстоювання своїх прав і законних інтересів громадянами 

та відновлення їх у разі порушення; викриття недоліків у роботі та 

сприяння поліпшенню діяльності визначених органів та посадових 

осіб; повідомлення про відомі обставини, що мають суттєве значення 

для нормального функціонування держави). Натомість, спеціальний 

об’єкт виокремлюється у залежності від виду звернення.  

Важливим елементом механізму розгляду та вирішення звернень 

громадян є виокремлення вимог, яким вони повинні відповідати. На 

підставі аналізу положень Закону України «Про звернення громадян» 

та Інструкції про порядок розгляду в Службі безпеки України звернень 

громадян видається за можливе виокремити такі вимоги до звернень, 

що подаються до органів Служби безпеки України: 

1) звернення повинне містити вказівку на адресата – орган Служби 

безпеки України, інший орган, заклад, установа Служби безпеки 

України (їх посадова особа), до повноважень яких належить вирішення 

питань, порушених у заяві, скарзі, пропозиції чи клопотанні;  

2) дозволеною формою звернення є усна або письмова. Письмове 

звернення друкується або пишеться від руки розбірливо і чітко, а усне 

викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою 

засобів телефонного зв’язку через контактні центри, телефонні «гарячі 

лінії». В електронному зверненні обов’язковим є зазначення 

електронної поштової адреси або інші засоби зв’язку, на які може бути 

надіслано відповідь; 
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3) у зверненні зазначається прізвище, ім’я, по батькові, місце 

проживання громадянина. У разі відсутності відповідної інформації і 

неможливості зі змісту встановити авторство особи, звернення 

вважається анонімним та розгляду не підлягає. Однак звернення 

підлягає обов’язковому розгляду та вирішенню у випадку 

повідомлення інформації щодо: протиправних дій співробітників-

військовослужбовців або працівників Служби безпеки України; 

відомостей, які належать до повноважень Служби безпеки України; 

порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»,  якщо 

наведена в них інформація стосується конкретної особи, містить 

фактичні дані, які можуть бути перевіреними [351]; 

4) наявність підпису на письмовому зверненні із зазначенням дати. 

Разом із тим, в електронному зверненні застосування електронного 

цифрового підпису не є обов’язковим; 

5) у разі подання звернення представником зацікавленої особи 

додаються документи, які підтверджують його повноваження.  

Важливою теоретичною складовою з безсумнівним прикладним 

значенням для об’єктивного та оперативного розгляду та вирішення 

звернень громадян органами Служби безпеки України є методика такої 

діяльності. Як зазначає Ю.С.  Даниленко, методи застосовуються, як 

правило, в теоретичних дослідженнях, а методики використовуються у 

практичній діяльності. Таким чином, похідним від поняття «метод» є 

поняття «методика», що здійснює конкретизацію визначеного методу у 

формі процедури, послідовності дій, правил чи інструкцій [104]. Під 

методикою варто розуміти сукупність та послідовність використання 

різних методів (сукупність способів, підходів та прийомів, які 

дозволяють отримувати та вивчати необхідну інформацію про об’єкт 

дослідження) під час вирішення звернень громадян по суті та надання 

обґрунтованої відповіді за наслідками їх розгляду. Такими методами є: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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контроль, спостереження, опитування, аналіз конкретних ситуацій, 

анкетування, парне оцінювання, вільна коефіцієнтна оцінка та ін.  

Варто акцентувати увагу на тому, що на теперішній час чіткого 

законодавчого закріплення методики вирішення звернень громадян 

немає, що зумовлює  виникнення проблем під час їх розгляду по суті та 

надання обґрунтованої відповіді.  

Найбільш містким елементом механізму розгляду та вирішення 

звернень громадян є процедура, тобто нормативно визначений порядок 

діяльності спеціально уповноважених суб’єктів (органів Служби 

безпеки України, їх посадових осіб) щодо розгляду звернення по суті 

та винесення обґрунтованого та законного рішення. На підставі аналізу 

норм Закону України «Про звернення громадян», видається за можливе 

виокремити такі стадії процедури розгляду та вирішення звернень 

громадян органами Служби безпеки України: 

стадія підготовки до розгляду звернення громадян – має на меті 

перевірку підстав для розгляду звернення громадянина та 

відповідності останнього визначеним законодавством вимогам. 

Звернення не розглядається та повертається, якщо: його оформлено без 

дотримання вимог (не вказано адресата звернення, відсутність підпису 

та ін.); порушене питання у зверненні не належить до компетенції 

Служби безпеки України; надіслано до Центрального управління 

Служби безпеки України  з регіонів України без розгляду порушених 

питань на місцях; скарга надіслана для розгляду тим посадовим 

особам, дії чи рішення яких оскаржуються. Окрім того, на цій стадії 

здійснюється перевірка умов для всебічного розгляду та вирішення 

звернення, зокрема, перевіряється достатність та обґрунтованість 

наявних матеріалів, а у разі необхідності – здійснюється збір 

додаткової інформації.  

стадія розгляду звернень громадян по суті – є основною стадією, 

на якій уповноважений орган Служби безпеки України (його посадова 
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особа) досліджує усі наявні матеріали (інформацію) щодо питань, 

порушених у зверненні, здійснює їх правову оцінку та застосовує 

відповідні норми права для винесення обґрунтованого рішення;  

стадія прийняття рішення – передбачає прийняття обґрунтованого 

рішення за наслідками розгляду звернення та направлення його 

заявнику. Відповідь за результатами розгляду звернення надається тим 

підрозділом, органом, закладом, установою Служби безпеки України, 

яким його було отримано для розгляду в межах своїх повноважень. 

Відповідь на звернення може надаватися засобами поштового або 

телефонного зв’язку, нарочним способом або за допомогою засобів 

телекомунікації (електронною поштою);  

стадія оскарження рішення – є факультативною, призначенням 

якої є перевірка законності та обґрунтованості прийнятого рішення за 

наслідками розгляду звернення по суті. Перегляд рішення може 

здійснюватися в порядку адміністративного оскарження – шляхом 

подання скарги вищестоящому органу Служби безпеки України, або в 

порядку судового оскарження – шляхом подання позову до 

адміністративного суду; 

стадія виконання рішення – передбачає забезпечення виконання 

прийнятого рішення та має ціллю поновлення порушених прав, свобод 

та законних інтересів громадян. Виконання рішення досягається за 

допомогою контролю, який здійснюється спеціально уповноваженими 

особами та передбачає безпосередню перевірку стану роботи з 

розгляду звернень, заслуховування відповідальних виконавців, 

запитування письмової інформації з цих питань. Контроль 

завершується після забезпечення виконання рішення, а також 

повідомлення громадянина про результати його розгляду [351]. 

Процедура розгляду та вирішення звернень громадян доволі часто 

сприймається формально, що впливає на виникнення дефіциту довіри 

населення до результатів функціонування усіх органів державної влади 
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в цілому, та органів Служби безпеки України  зокрема. Причини 

вказаного полягають, перш за все, в неефективності та надмірній 

закритості владної системи, тобто в тому, що громадяни часто не 

мають змоги отримати від таких суб’єктів владних повноважень 

своєчасний та якісний захист. Одночасно органи державної влади на 

практиці частково позбавлені можливості здійснювати ефективну 

взаємодію, тобто мати «зворотній зв’язок» з громадянами [151] . 

Отже, механізм розгляду та вирішення звернення громадян до 

органів Служби безпеки України (їх посадових осіб) – це спосіб 

організації та здійснення діяльності щодо розгляду та вирішення заяв, 

пропозицій, скарг та клопотань громадян, який сприяє реалізації таких 

функцій інституту звернення до органів державної влади та місцевого 

самоврядування, як: правоохоронна, регулятивна, сприяюча, 

інформаційна, контрольна, стимулююча. Разом із тим, видається, 

механізм звернень громадян до органів Служби безпеки України (їх 

посадових осіб) є комплексним організаційним утворенням, який 

складається з таких обов’язкових елементів, як: 1) суб’єкти процедури 

звернення: а) органи Служби безпеки України, їх посадові та службові 

особи, що розглядають звернення по суті та ухвалюють щодо нього 

рішення; б) органи та посадові особи Служби безпеки України, які 

перевіряють звернення та здійснюють контроль за його розглядом та 

вирішенням; в) особи, які зацікавлені у розгляді та вирішенні 

звернення; г) особи, які сприяють розгляду звернення; 2)  об’єкт 

звернення – результати діяльності органів Служби безпеки України, їх 

посадових та службових осіб; 3) вимоги до оформлення звернень; 

4) методика розгляду та вирішення звернень громадян – сукупність та 

послідовність використання різних методів під час вирішення звернень 

громадян по суті та надання обґрунтованої відповіді за наслідками їх 

розгляду; 5) процедура розгляду та вирішення звернень громадян.  
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При виокремлені специфіки звернень громадян залежно від їх 

адресата, неможливо не звернути увагу на звернення громадян до 

Національної поліції. Беззаперечно, оновлення правових основ 

функціонування української держави, демократизація суспільно -

політичного життя, налагодження взаємодії органів державної влади із 

суб’єктами громадянського суспільства вимагає перегляду існуючих 

підходів до формування, організації та функціонування органів 

внутрішніх справ в цілому, та органів Національної поліції України 

зокрема. Це обумовлює необхідність впровадження у діяльність 

останніх дієвих та ефективних принципів взаємодії та співпраці з 

представниками громадськості, зокрема таких, як: захист прав і свобод 

людини та громадянина, взаємодія з населенням на засадах 

партнерства, паритетність, взаємозацікавленість у задоволенні 

публічного інтересу тощо [211]. 

Саме звернення громадян є одним із дієвих засобів взаємодії 

Національної поліції України із громадянами, що має суттєвий вплив 

на підсумкову результативність та ефективність роботи як органів 

поліції в цілому, так і кожного поліцейського. Окрім цього, для 

України важливим є запровадження додаткових механізмів оцінки 

якості надання населенню поліцейських послуг, індикатором якості 

яких можна вважати кількість скарг на дії поліцейських, що надходять 

від громадян.  

Суттєві зміни у законодавстві, що регулює питання 

функціонування та діяльності органів поліції, насамперед, прийняття 

Закону України «Про Національну поліцію» і затвердження Наказом 

Міністерства внутрішніх справ України Порядку розгляду звернень та 

організації проведення особистого прийому громадян в органах та 

підрозділах Національної поліції України, зумовлюють необхідність 

подальших наукових досліджень зазначеної проблематики, особливо 

питань щодо поняття, змісту, правового регулювання, процедури 
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розгляду звернень громадян до Національної поліції України та 

подальшого удосконалення чинного законодавства.  

Так, відповідно до розділу 8 Закону України «Про Національну 

поліцію», запроваджено нові форми здійснення громадського 

контролю за діяльністю органів поліції, за допомогою яких громадяни 

мають здатність забезпечувати: по-перше, дотримання під час 

професійної службової діяльності поліцейськими конституційних прав 

і свобод громадян, та, по-друге, законність здійснення поліцейської 

діяльності в цілому. Так, до громадського контролю за діяльністю 

органів поліції належать такі заходи інформаційного, розпорядчого та 

організаційного характеру, як: 1) звітування про поліцейську 

діяльність – передбачає щорічне інформування громадськості про 

результати діяльності поліції шляхом підготовки та оприлюднення на 

офіційних веб-порталах керівником поліції або її територіальних 

органів звіту про діяльність; 2) прийняття резолюції недовіри 

керівникам органів поліції – має прояв у можливості вирішення 

питання на засіданнях відповідних обласних, районних та міських рад 

про ухвалення резолюції недовіри керівнику органу поліції у випадку 

неналежного виконання ним службових повноважень (як приклад, 

виявлення неналежної якості та несвоєчасності розгляду звернень 

громадян органами поліції); 3) здійснення взаємодії між керівниками 

територіальних органів поліції та представниками органів місцевого 

самоврядування – реалізується шляхом проведення відкритих 

зустрічей, на яких здійснюється інформування громадськості з таких 

питань як: проблеми, що виникають у діяльності поліції та методика їх 

вирішення, стан громадського правопорядку, заходи попередження 

правопорушень тощо; 4) виконання спільних проектів, програм та 

заходів з представниками громадськості – сприяє задоволенню потреб 

населення та покращення ефективності виконання поліцією 

покладених на неї завдань; 5) вирішення звернень громадян та 
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залучення громадськості до розгляду скарг на дії чи бездіяльність 

поліцейських [367]. 

Вбачається, що саме розгляд і вирішення звернень громадян є 

одним із найбільш дієвих та ефективних заходів громадського 

контролю за діяльністю органів Національної поліції України. У 

загальному розумінні, громадський контроль – це вид публічного 

контролю, який передбачає перевірку представниками громадськості 

відповідності діяльності суб’єктів владних повноважень встановленим 

законодавством цілям, завданням їх функціонування та дотримання 

ними у своїй діяльності конституційних принципів, зокрема, 

забезпечення прав і законних інтересів людини та фундаментальних 

свобод, і на повагу до них.  

Разом із тим, звернення громадян до органів поліції – це спосіб 

ініціювання громадянами у визначеній законодавством формі (усній 

або письмовій) правовідносин із органами поліції, їх посадовими 

особами, з метою реалізації своїх соціально -економічних, політичних 

та особистих прав і законних інтересів. За своїм змістом звернення 

поєднує дві складові частини: сутнісну (мета, предмет та передумови 

звернення) та формальну (форма, вид звернення).  

Правова регламентація питань розгляду звернень громадян 

здійснюється як на законодавчому рівні, так і через прийняття 

відповідних підзаконних нормативно-правових актів. При цьому,  

необхідно вказати, що нормативну основу становлять: Конституція 

України (ст. 40: «всі 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, які зобов’язані розглянути звернення й 

дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк» [182]), 

Закон України «Про звернення громадян» [363], Закон України «Про 

Національну поліцію» [367], Постанова Кабінету Міністрів України 
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«Про затвердження Положення про Єдину систему опрацювання 

звернень» [317], Порядок розгляду звернень в органах поліції [358]. 

Слід вказати, що положення щодо необхідності забезпечення 

ефективних та неупереджених процедур для подання громадянами 

скарг на дії поліції містяться у п.  61 Рекомендації Rec (2001) 10 

Комітету Міністрів державам-учасницям Ради Європи «Про 

Європейський кодекс поліцейської етики» [396]. 

Беззаперечно, робота зі зверненнями громадян на дії чи 

бездіяльність поліцейських, перевірка достовірності наданої 

інформації про невиконання або неналежне виконання службових 

повноважень є важливим напрямком діяльності органів Національної 

поліції України, який сприяє: отриманню інформації з питань, 

віднесених до їх компетенції, розширенню взаємодії поліції з 

громадськістю на засадах партнерства та покращенню результатів 

роботи поліцейських.  

Звернення громадян до Національної поліції України можна 

класифікувати за різними критеріями, зокрема такими, як:  

1) за формою: а) усні – можуть бути викладені громадянином: на 

особистому прийомі; за допомогою засобів телефонного зв’язку через 

визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записані 

(зареєстрованим) посадовою особою; б) письмові – надіслані поштою 

або із використанням мережі Інтернет, передані громадянином 

особисто чи через уповноважену ним особу;  

2) за змістом: а) пропозиція (зауваження) – звернення, що містить 

пораду та/або рекомендацію щодо діяльності органів поліції; б)  заява – 

звернення громадян із проханням про сприяння реалізац ії закріплених 

чинним законодавством їхніх прав та інтересів, повідомлення про 

факти порушення законодавства або недоліки в діяльності органів 

поліції (як приклад, заява, що містить інформацію про порушення 

поліцейським обов’язків щодо належного представлення у разі 
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звернення до громадян); в) клопотання – звернення в письмовій формі, 

що містить прохання про визнання за особою відповідного статусу, 

прав чи свобод; г) скарга – звернення з вимогою про поновлення 

порушених діями (бездіяльністю), рішеннями органів поліції прав і 

захист законних інтересів громадян (як приклад, намагання 

поліцейським чергової служби органів поліції зі слідчим відмовити 

осіб від подання заяви про вчинення злочинів; ненадання відповіді на 

скарги щодо дій поліцейських тощо);  

3) за суб’єктом звернення: а) індивідуальне – подане окремою 

особою; б) колективне – подане групою осіб; 

4) за ознакою надходження: а) первинні – звернення, які надходять 

перший раз; б) повторні – надходять від того самого громадянина у 

випадку: вирішення попередньо поданого звернення не в повному 

обсязі, з допущенням недоліків, не по суті, оскарження попереднього 

рішення, повідомлення про несвоєчасний розгляд попереднього 

звернення, якщо з часу його надходження минув визначений 

законодавством строк розгляду, проте відповідь громадянину не 

надавалася; в) дублетні – звернення тієї самої особи або групи осіб 

щодо аналогічного питання у разі відправлення його різним адресатам 

та надсилання адресатами на розгляд за належністю до органу 

(підрозділу) поліції; г) неодноразові – звернення від одного 

громадянина, що надходить до органу поліції та за змістом є 

тотожним, однак надсилається повторно за короткий проміжок часу, за 

умови, що на попереднє звернення в межах встановлених строків 

відповідь ще не надавалася; д) масові – надходять у великій кількості 

від різних громадян з однаковим змістом або суттю питання  [358]. 

За своїм змістом розгляд звернень громадян органами поліції є 

адміністративною процедурою, яка являє собою динамічне явище та не 

обмежується вчиненням окремої дії, а є сукупністю розташованих у 

визначеній логічній послідовності дій. Відтак, є підстави визначати 
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внутрішню структуру процедури розгляду звернень громадян органами 

поліції, виокремлюючи такі елементи: стадії, етапи та процедурні дії. 

Видається за необхідне акцентувати увагу на тому, що розподіл кожної 

стадії на етапи не є обов’язковим. При цьому, аналіз положень 

Порядку розгляду звернень в органах поліції [358] дозволяє 

виокремити такі стадії:  

1) стадія підготовки до розгляду звернення громадян – передбачає 

прийняття, реєстрацію та первинний розгляд заяви, скарги чи 

пропозиції. Усі звернення підлягають обов’язковій реєстрації в 

підрозділах документального забезпечення Національної поліції 

України в день їх надходження. Обов’язок щодо ведення обліку 

звернень громадян та контролю за термінами їх розгляду покладено на 

працівників підрозділу документального забезпечення Національної 

поліції України. Окрім того, в органах поліції функціонує окремий 

сервер даних автоматизованої інформаційно -пошукової системи 

«Звернення», за допомогою якого здійснюється реєстрація звернень, 

що надсилаються поштою, та тих, що надійшли на особистому прийомі 

тощо; 

2) стадія розгляду та вирішення звернень громадян – являє собою 

сукупність процедурних дій зі сторони керівника органу поліції, їх 

заступників та інших уповноважених осіб під час розгляду звернень 

громадян. На цій стадії здійснюється розгляд звернення по суті, у разі 

виникнення необхідності – перевірка поліцейськими викладених у 

скарзі чи заяві фактів, з’ясування причин звернення громадян зі 

скаргою на дії поліцейських;  

3) стадія прийняття рішення – рішення, яке приймається за 

наслідками розгляду та вирішення звернень громадян, повинне 

відповідати таким вимогам як обґрунтованість та законність;  

4) аналітична стадія – передбачає здійснення контролю за станом 

роботи зі зверненнями громадян та аналізу змісту таких звернень. 
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Окрім того, здійснюється практична робота щодо покращення роботи 

органів поліції та усунення наявних недоліків;  

5) стадія оскарження – здійснюється у двох формах: судовій та 

позасудовій. При цьому право на звернення виступає як перша дія для 

будь-якої форми захисту, оскільки неможливо отримати захист, не 

звернувшись за ним до компетентних органів у встановленій законом 

формі (наприклад, заяви, скарги, позову тощо). Судовий захист права 

гарантується кожному і здійснюється судом у формі конституційного, 

цивільного, господарського, адміністративного і кримінального 

судочинства. Показовою у вказаному аспекті є думка В.М.  Цимбалюка, 

який зазначає, що адміністративний захист прав засновано на 

положеннях ст. 55 Конституції України [182], в якій кожному 

громадянину гарантовано право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових та службових осіб. Громадянин має право 

звернутися як зі скаргою до вищого у порядку підлеглості органу чи 

посадової особи, так і до суду згідно з чинним законодавством  [470]. 

У той же час, вбачається, цікавою є позиція Європейського суду з 

прав людини, який виокремив п’ять принципів проведення 

ефективного розгляду (розслідування) скарг відносно поліції, 

пов’язаних зі ст. 2 та ст. 3 Європейських конвенції про права людини:  

незалежність: не повинно бути інституціональних або ієрархічних 

зв’язків між особами, які проводять розслідування, і співробітником 

поліції, на якого було подано скаргу;  

адекватність: розслідування повинне мати можливість збирати 

свідчення для визначення того, чи була поведінка співробітника 

поліції, на якого подано скаргу, незаконною, а також виявляти і 

притягувати до відповідальності винних осіб;  

оперативність: розслідування повинне проводитися швидко і 

активно з дотриманням принципу верховенства права;  
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громадський нагляд: процедури і процес ухвалення рішень мають 

бути відкритими і прозорими для забезпечення підзвітності;  

участь потерпілих: заявники повинні брати участь у процесі 

розгляду скарг для забезпечення своїх законних інтересів [28 1]. 

Отже, проведений аналіз нормативного закріплення окремих 

аспектів звернень громадян до Національної поліції України дозволяє 

зробити висновок, що звернення громадян до органів Національної 

поліції України за своїм змістом може тлумачитися як: по -перше, 

правовий інститут (сукупність матеріальних та процедурних норм, які 

визначають поняття, види, форму звернень громадян та порядок їх 

вирішення); по-друге, адміністративна процедура, тобто нормативно 

урегульований порядок діяльності уповноважених суб’єктів органів 

поліції щодо розгляду та вирішення звернень громадян. При цьому, 

зверненню громадян до органів поліції  є характерними такі ознаки: 

1) регламентується нормами публічного права (конституційного, 

адміністративного); 2) участь обов’язкового уповноваженого суб’єкта 

щодо розгляду та вирішення звернень громадян – органу поліції, його 

посадової особи; 3) спрямування процедури розгляду та вирішення 

звернень громадян на забезпечення покращення результативності та 

ефективності діяльності органів поліції; 4)  метою є: а) реалізація 

громадянами своїх прав, свобод та інтересів та їх захисту у разі 

порушення; б) здійснення взаємодії органів поліції із громадянами на 

засадах партнерства; в) визначення рівня задоволення потреб 

населення у поліцейських послугах та виокремлення недоліків у 

службовій діяльності поліцейських.  

Отже, проведений аналіз дозволив провести градацію звернень 

громадян у залежності від таких критеріїв: зміст звернення, спосіб 

подання, ознаки надходження, суб’єкт подання, форма звернення, 

статус заявника. При цьому, видається, незалежно від різновиду, 

зверненням громадян є притаманною сукупність спільних ознак, а 



204 

 

саме: 1) метою подання звернення громадян є сприяння реалізації 

закріплених Конституцією України та чинним законодавством прав та 

інтересів громадян; 2) суб’єктом подання звернення громадян є фізичні 

особи, які володіють відповідним рівнем правосуб’єктності; 

3) нормативно-правовою основою інституту звернень громадян є 

сукупність норм публічного права; 4) порядок розгляду звернень 

громадян є формалізованим та юрисдикційним; 5)  відповідь на 

звернення громадян має відповідати вимогам, яких встановлено до 

адміністративних актів. 

 

 

2.2. Електронна петиція як різновид звернень громадян  

 

На теперішній час Україна перебуває на стадії реформування всієї 

правової системи, що пов’язано, по-перше, з інтеграцією до 

Європейського Союзу, по-друге, з удосконаленням правового 

регулювання усіх сфер життя. Одним із питань, що потребує особливої 

уваги, є створення інформаційного суспільства із застосуванням 

сучасних комп’ютерних технологій та використанням глобальних 

Інтернет-систем. Вираженням тенденцій інтенсифікації використання 

електронних технологій у сфері публічного адміністрування, є 

впровадження інституту електронної петиції як різновиду звернень 

громадян [194]. Нововведення розширює можливості реалізації права 

громадян на звернення, забезпечує участь громадян у вирішенні 

суспільно значущих питань, виступає індикатором довіри громадян до 

влади. У зв’язку із цим актуальності набуває наукове дослідження 

проблематики нормативно-правового забезпечення інституту 

електронної петиції.  

І в цьому аспекті доцільно звернути увагу на те, що однією з ознак 

демократичності будь-якої країни є наявність дієвих механізмів щодо 
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забезпечення участі громадян у формуванні державної політики [346]. 

Публічне управління обов’язково має бути спрямовано на забезпечення 

прав та інтересів громадян. Зазначене можна реалізувати шляхом 

постійної підтримки діалогу в системі «уряд -громадськість» з 

ефективним зворотнім зв’язком, що допоможе забезпечити швидке 

реагування на зміни в суспільних відносинах. Отже, впровадження 

інформаційних технологій у практику публічного управління є 

вимогою сьогодення та запорукою його ефективної реалізації, оскільки 

всі розвинуті держави намагаються сформувати потужний електронний 

уряд [38]. Практикою ж доведено, що результативна взаємодія є 

неможливою без впровадження електронних засобів комунікації. Як 

сучасна форма звернення громадян до органів публічної влади в 

демократичних державах активно застосовується подання електронних 

петицій [107; 449]. 

Варто відзначити, що перше масове збирання підписів під 

петицією відбулося у Великобританії ще у 1838 р. Також 

Великобританія стала чи не першою країною, де було запроваджено 

механізм Інтернет петицій (спочатку на регіональному рівні). У 1999 

році парламент Шотландії дав старт порталу «E-petitioner», а в 2011 

році у США було запроваджено сайт «We the People» [10; 400]. Отже, 

електронна петиція – це особливий вид колективного звернення, який 

має визначене коло адресатів, має здобути підтримку певної кількості 

населення протягом обмеженого часу й буде розглянуто в особливому 

порядку. На теперішній час електронні петиції широко 

використовуються в багатьох демократичних країнах  [10]. 

В Україні ж практику функціонування публічної адміністрації 

доповнено таким різновидом звернення як електронна петиція у 

2015 році, що спричинено використанням інформаційно -

комунікативних технологій в усіх сферах суспільних відносин. Вперше 

про електрону петицію згадується у Розпорядженні Кабінету Міністрів 
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України «Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в 

Україні та плану заходів щодо її реалізації»  [380]. Відповідно, 

електронна петиція визначається як особлива форма електронного 

колективного звернення громадян до Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого 

самоврядування в електронній формі у вигляді тексту скарги 

(протесту) та/або пропозиції, на яку адресат (суб’єкт владних 

повноважень) публічно оголошує про свою позицію щодо згоди чи 

незгоди по суті петиції, інформує про аргументи у разі незгоди та 

організовує спільну з авторами та їх прихильниками роботу з 

розроблення та втілення плану реалізації петиції у разі згоди.  

Слід зазначити, що до електронних петицій застосовуються 

загальні вимоги, які поширюються на усі види звернень, а саме:  

обов’язковість зазначення прізвища, ім’я, по батькові автора;  

викладення суті порушеного питання, зауваження, пропозиції, 

заяви чи скарги, прохання чи вимоги;  

використання української мови як мови звернення відповідно до 

Закону України «Про забезпечення функціонування української мови 

як державної» [347]; 

відсутність у змісті закликів до повалення конституційного ладу, 

порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, 

насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, 

релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, 

посягання на права і свободи людини; дотримання вимог суб’єктності 

тощо. 

Особливості електронної петиції як різновиду звернень полягають 

у способі та формі подання, суб’єктному складові відносин, які 

виникають у сфері подання електронної петиції. Електронна петиція 

подається у письмовій формі. Згідно ч.  1 ст. 207 Цивільного кодексу 

України до письмової форми прирівнюється вираження волі сторін за 
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допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу 

зв’язку [467]. Візуальною формою подання електронного документу є 

електронна петиція, так як відображення даних, які у ній містяться 

здійснюється через електронні засоби, придатні для приймання його 

змісту людиною [345]. 

Щодо способу подання, то це певна дія (послідовність дій), 

прийом або система прийомів, яка дає можливість подати електронну 

петицію. Електронну петицію може бути подано через інформаційну 

(автоматизовану) систему, в якій реалізується технологія обробки 

інформації з використанням технічних і програмних засобів, тобто 

електронним способом [359]. Це опосередковує розміщення петиції на 

офіційному веб-сайті органу, якому вона адресована, або веб -сайті 

громадського об’єднання, яким здійснюється збір підписів на 

підтримку електронної петиції до визначеного суб’єкта звернення.  

Особливості суб’єктного складу відносин, які виникають у сфері 

подання електронної петиції, полягають у такому. Суб’єктом, до як ого 

може бути звернутою електронна петиція, є виключно Президент 

України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України та орган 

місцевого самоврядування. Водночас, інші види звернень може бути 

подано до будь-якого органу державної влади чи органу місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від 

форми власності, об’єднання громадян.  

Електронна петиція є різновидом колективного звернення, при 

цьому, поняття «суб’єкт подання електронної петиції» не співпадає з 

поняттям «суб’єкт, що підтримує електронну петицію». Відповідно, 

суб’єктом подання електронної петиції є особа, яка забезпечуючи  свої 

інтереси, своєю творчою працею створила електронну петицію та 

набула статусу автора (ініціатора). Суб’єктом, що підтримує 

електронну петицію є особа, яка пройшла процедуру ідентифікації та 

має намір підтримати своїм підписом електронну петицію. Суб’є ктом 
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подання електронної петиції і суб’єктом, що підтримує електронну 

петицію можуть бути громадяни України та особи, які не є 

громадянами України, але законно знаходяться на її території (ці 

суб’єкти мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни  

України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами).  

Специфічною є процедура подання електронної петиції, яка 

складається з таких стадій:  

1) створення електронної петиції;  

2) оприлюднення електронної петиції на офіційному веб -сайті 

суб’єкта, до якого подано електронну петицію;  

3) розгляд електронної петиції;  

4) надання відповіді на електронну петицію.  

Перша стадія розглядуваної процедури полягає у створенні 

електронної петиції шляхом її розміщення на офіційному веб -сайті 

органу, якому її адресовано, або веб-сайті громадського об’єднання, 

яке здійснюватиме збір підписів на підтримку електронної петиції до 

визначеного суб’єкта звернення. На вказаній стадії ініціатором 

(автором петиції) заповнюється спеціальна форма на офіційному веб -

сайті органу, якому її адресовано. Для того, щоб створити нову 

електронну петицію, потрібно здійснити вхід на веб -сайт, а потім 

обрати функцію «подати петицію» [302]. Користувач, що не здійснив 

вхід на веб-сайт, не отримає доступу до спеціальної форми створення 

нової електронної петиції. Наприклад, відповідно до «Порядку 

розгляду електронної петиції, адресованої Кабінету Міністрів 

України», громадяни можуть звернутися до Кабінету Міністрів 

України через офіційний веб-сайт, який має назву «Єдиний веб-портал 

органів виконавчої влади», або ж «Урядовий портал», або через веб -

сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів громадян на 

підтримку петиції. Ідентифікація автора електронної петиції 
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відбувається на Урядовому порталі або веб -сайті громадського 

об’єднання через засоби електронної ідентифікації [356]. 

Після успішного здійснення зазначених дій відбувається 

розміщення тексту електронної петиції. В електронній петиції має бути 

викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора 

(ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти. На веб -

сайті відповідного органу або громадського об’єднання, що здійснює 

збір підписів, обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та 

інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підпис али 

електронну петицію. Якщо електронна петиція не відповідає 

відповідним вимогам, то оприлюднення петиції не здійснюється, а 

автору про це повідомляється не пізніше строку, встановленого для 

оприлюднення [340]. 

Стосовно змісту електронної петиції до Кабінету Міністрів 

України зазначається, то у ній повинні бути викладені суть звернення 

та пропозиції, а у заголовку електронної петиції відображено її 

короткий зміст. Після зазначення суті звернення та розміщення тексту 

необхідно ввести захисний код, обрати функцію «створити петицію». 

Наслідком вказаних дій є перевірка електронної петиції 

адміністратором веб-сайту органу до якого її подано на відповідність 

вимог, яких установлено Законом України «Про звернення громадян»  

[356]. Зміст електронної петиції має бути  чітким, адже неправильна 

постановка питання, неточність, розмитість конкретної проблеми 

призведе до того, що представник органу влади матиме право через 

недосконалість формулювань електронної петиції обмежитися 

відпискою.  

Друга стадія полягає в оприлюдненні електронної петиції на 

офіційному веб-сайті суб’єкта якому вона адресована (Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу 

місцевого самоврядування) або на веб-сайті громадського об’єднання, 
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яке здійснює збір підписів на  підтримку електронних петицій. Це 

відбувається протягом двох робочих днів з дня, коли ініціатор 

електронної петиції її надіслав. Після успішного оприлюднення 

розпочинається збір підписів на підтримку електронної петиції. Датою 

початку збору підписів на її підтримку є дата оприлюднення 

електронної петиції на офіційному веб-сайті.  

Під час збору підписів на підтримку електронної петиції, до 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

громадських організацій мають бути дотримані окремі вимоги. Це 

стосується надання безоплатного доступу та користування 

інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої 

здійснюється збір підписів, що дає змогу усім бажаючим, без 

матеріальних вкладень, віддати свій голос за підтримку обраного 

звернення. Можливість реєстрації і підписання петиції в електронному 

режимі збільшує кількість учасників, а ніж якби задля реєстрації було 

необхідно звертатись до спеціальної установи.  

Належною умовою збору підписів є недопущення автоматичного 

введення інформації, у тому числі, підписання електронної петиції, без 

участі громадянина. Крім того, має бути забезпечено можливість 

фіксації дати і часу її підписання.  

Збір підписів на підтримку електронної петиції триває 3 місяці з 

дня її оприлюднення. Відповідно до Закону України «Про звернення 

громадян», електронна петиція, яка в установлений строк не набрала 

необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку 

збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян 

[340]. 

Якщо збір підписів на підтримку електронної петиції здійснювався 

через веб-сайт громадського об’єднання, і петиція протягом 

установленого строку набрала необхідну кількість підписів, то не 

пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів, 
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громадське об’єднання надсилає відомості суб’єкту, якому адресовано 

електронну петицію: щодо дати початку збору підписів, дати 

направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, 

які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої 

інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу 

електронної пошти громадського об’єднання тощо.  

Для розгляду електронної петиції має бути зібрано не менш як 

25000 підписів за установлений строк. Виключення складає вимога 

щодо кількості підписів для електронної петиції, якої подано до 

територіальної громади, тобто органу місцевого самоврядування. У 

цьому випадку кількість необхідних голосів залежить від даних, яких 

вказано у статуті територіальної громади, а у разі його відсутності – 

кількість підписів залежить від кількості жителів населеного пункту у 

відповідній адміністративно-територіальній одиниці, а саме:  

1) до 1 тисячі жителів – не менше ніж 50 підписів;  

2) від 1 тисячі до 5 тисяч жителів – не менше ніж 75 підписів;  

3) від 5 тисяч до 50 тисяч жителів – не менше ніж 100 підписів;  

4) від 100 тисяч до 500 тисяч жителів – не менше ніж 250 підписів;  

5) від 500 тисяч до 1 мільйона жителів – не менше ніж 500 

підписів; 

6) понад 1 мільйон жителів – не менше ніж 1000 підписів [363]. 

Слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», для розгляду електронної петиції, що 

набрала необхідну кількість підписів протягом строку, встановленого 

для її розгляду, скликається сесія ради [366]. 

У випадку, коли електронна петиція в установлений строк не 

набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, вона 

розглядається як звернення громадян.  

Третя стадія процедури подання і розгляду електронної петиції 

розпочинається з моменту, коли орган, до якого подано петицію, 
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починає її розгляд, що має бути відображено на офіційному веб -сайті 

не пізніше як через три робочі дні після набрання необхідної кількості 

підписів на підтримку електронної петиції, а в разі отримання 

електронної петиції від громадського об’єднання – не пізніш як через 

два робочі дні після отримання такої петиції. Розгляд електронної 

петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з 

дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.  

Що стосується електронних петицій, яких подано Президентові 

України, то забезпечення розгляду електронної петиції покладається на 

Адміністрацію Президента України. Інформація про початок розгляду 

електронної петиції оприлюднюється Адміністрацією Президента 

України на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента 

України у спеціальному розділі з питань електронних петицій не 

пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості 

підписів на її підтримку, а в разі отримання електронної петиції від 

громадського об’єднання – не пізніш як через два робочі дні після 

отримання такої петиції. Усі вимоги та забезпечення строків, 

встановлених Законом України «Про звернення громадян» забезпечує 

Адміністрація Президента України [372]. 

Існує умова, коли строк розгляду електронної петиції може бути 

продовжено. Сказане стосується випадків, коли електронна петиція 

містить клопотання про її розгляд на парламентських слуханнях у 

Верховній Раді України або громадських слуханнях відповідної 

територіальної громади. У цьому випадку ініціатору петиції надається 

право представити електронну петицію на таких слуханнях. 

Відповідно, строк розгляду електронної петиції продовжується на 

строк, необхідний для проведення слухань.  

Після закінчення розгляду електронної петиції розпочинається 

стадія надання відповіді на електронну петицію. Автору електронної 

петиції або ж відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало 
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збір підписів на підтримку електронної петиції, не пізніше наступного 

робочого дня після закінчення розгляду петиції має бути надіслано 

відповідь щодо результатів розгляду порушених у петиції питань із 

відповідним обґрунтуванням.  

Інформація про підтримку або не підтримку електронної петиції 

паралельно публічно оголошується на офіційному веб -сайті органу, 

якому петицію було адресовано: Президентом України оголошується 

інформація щодо електронної петиції, адресованої Президенту 

України, Головою Верховної Ради України – щодо електронної петиції, 

адресованої Верховній Раді України, Прем’єр -міністром України – 

щодо електронної петиції, адресованої Кабінету Міністрів України , 

головою відповідної місцевої ради – щодо електронної петиції, 

адресованої органу місцевого самоврядування.  

Викладені в електронній петиції пропозиції можуть 

реалізовуватися органом, якому її адресовано, шляхом прийняття 

рішення з питань, віднесених до його компетенції. Президентом 

України, Кабінетом Міністрів України, народними депутатами України 

за результатами розгляду електронної петиції можуть розроблятися та 

вноситися в установленому порядку на розгляд Верховної Ради 

України законопроекти, спрямовані на вирішення порушених у петиції 

питань. 

Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку 

електронної петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох 

років з дня оприлюднення петиції [340]. 

Слід також зауважити, що на теперішній час немає окремого 

порядку щодо розгляду електронних петицій Верховною Радою 

України та органами місцевого самоврядування. Проте певну 

деталізацію щодо розгляду електронних петицій Верховною Радою 

України надано у Законі України «Про регламент Верховної Ради 

України», відповідно до положень якого у разі отримання Верховною 
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Радою електронної петиції відповідно до Закону України «Про 

звернення громадян», Голова Верховної Ради України не пізніше ніж 

через три робочі дні після отримання електронної петиції направляє її 

в комітет, який відповідно до предмета відання визначається головним 

з підготовки і попереднього розгляду електронної петиції [375]. 

У свою чергу, головний комітет не пізніше ніж через десять 

робочих днів після отримання електронної петиції розглядає 

електронну петицію на своєму засіданні. На засідання головного 

комітету запрошується автор (ініціатор) електронної петиції, а в разі 

необхідності – представники Кабінету Міністрів України, міністерств, 

інших державних органів, об’єднань громадян, а також експер ти, 

фахівці та інші особи. Головний комітет затверджує висновок про 

результати розгляду питань, що порушуються в електронній петиції, а 

також, у разі необхідності, готує проект відповідного акту Верховної 

Ради України [375]. 

Проаналізувавши положення законодавства України стосовно 

електронної петиції як специфічного виду звернень громадян, можна 

констатувати, що електронна петиція є інструментом взаємовідносин 

громадян із органами публічної влади, якого засновано на 

інформаційно-телекомунікаційних технологіях. Встановлено, що 

особливості електронного звернення мають прояв у визначеному колі 

адресатів та мають здобути підтримку населення за обмежений час для 

розгляду в особливому порядку. З метою удосконалення законодавства 

щодо подання та розгляду електронної петиції, запропоновано 

створення окремого порядку подання та розгляду електронної петиції 

органами місцевого самоврядування.  

У цій частині дослідження доведено, що електронна петиція є 

способом звернення громадян, який забезпечує конституційне право на 

учать в управлінні публічними справами. Визначено особливості 

електронної петиції, які відрізняють її від інших видів звернень, а 
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саме: спосіб та форма подання звернення, суб’єктний склад відносин, 

що складаються в сфері подання електронної петиції. Встановлено, що 

електронну петицію може бути подано у письмовій формі електронним 

способом через інформаційну (автоматизовану) систему, в якій 

реалізується технологія обробки інформації з використанням технічних 

і програмних засобів.  

Обґрунтовано, що електронна петиція є різновидом колективного 

звернення, при цьому, поняття «суб’єкт звернення» не співпадає з 

поняттям «суб’єкт, що підтримує електронну петицію». Як висновок, 

суб’єктом звернення, тобто суб’єктом подання електронної петиції є 

автор (ініціатор), особа, яка забезпечуючи свої інтереси, своєю 

творчою працею створила електронну петицію. Суб’єктом, що 

підтримує електронну петицію є особа, яка ідентифікувавши свою 

особу, виявила намір підтримати своїм підписом електронну петицію.  

 

 

2.3. Вимоги до змісту та форми звернень громадян 

 

Конституцією України гарантовано право на звернення незалежно 

від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, мовних або інших ознак. Важливим елементом механізму 

розгляду звернень громадян, є виокремлення вимог, яким вони повинні 

відповідати, а саме: 

1) звернення повинно містити вказівку на адресата – найменування 

органу державної влади, органу місцевого самоврядування, об’єднання 

громадян, підприємства, установи, організації незалежно від форм 

власності, засобу масової інформації, посадової особи цих органів, до 

повноважень яких належить вирішення питань порушених у заяві, 

скарзі, пропозиції чи клопотанні;  
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2) у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, 

місце проживання громадянина. У разі відсутності відповідної 

інформації і неможливості зі змісту встановити авторство особи, 

звернення вважається анонімним та розгляду не підлягає. Однак, 

звернення підлягає обов’язковому розгляду та вирішенню у випадку 

повідомлення інформації щодо порушення вимог Закону України «Про 

запобігання корупції», якщо наведена в них інформація стосується 

конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені;  

3) у зверненні має бути наявний підпис фізичної особи або 

уповноваженої на те особи, а для юридичної особи  – підпис керівника 

або представника юридичної особи, скріплений печаткою юридичної 

особи із зазначенням дати; 

4) у разі подання звернення представником зацікавленої особи 

мають бути додані документи, які підтверджують його повноваження.  

5) звернення має бути подано в установленій формі: усній або 

письмовій. При цьому, письмове звернення друкується або пишеться 

від руки розбірливо і чітко, усне викладається громадянином на 

особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку 

через контактні центри, телефонні «гарячі лінії»;  

6) звернення має бути подано своєчасно для збереження 

актуальності його змісту. Наприклад, відповідно до ст. 17 Закону 

України «Про звернення громадян» визначено строк звернення із 

скаргою до органу державної влади, зокрема: один рік з моменту 

прийняття рішення суб’єктом владних повноважень. Зазначений строк 

обмежується місячним терміном з моменту ознайомлення особи з 

таким рішенням, та може бути поновленим  органом чи посадовою 

особою, що її розглядає у разі встановлення причини пропуску 

належного терміну поважною. Правовим наслідком пропуску 

належного терміну подання скарги є відмова у її прийнятті та розгляді. 

Слід звернути увагу на те, що законодавством передбачається 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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можливість поновлення органом чи посадовою особою строків подання 

скарги, що її розглядає, у разі встановлення причини поважною. 

Визначене законодавством положення передбачає застосування 

розсуду, що спричиняє вільне тлумачення з боку правозастосовних 

органів кожного окремого випадку пропуску строків.  

Законом не передбачено обов’язкової вимоги щодо форми подання 

звернення, однак, як уявляється письмова форма є більш прийнятною. 

Так, наприклад, форма подання скарг до державної податкової служби 

встановлюється виключно письмова. У будь-якому випадку, звернення 

має бути подано в установленій формі: усній або письмовій. 

Відповідно, письмове звернення друкується або пишеться від руки 

розбірливо і чітко, усне викладається громадянином на особистому 

прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через контактні 

центри, телефонні «гарячі лінії».  

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, не дає 

можливості розглянути її по суті, тому повертається особі, яка її 

подала, з відповідними роз’ясненнями.  

Загалом, звернення не розглядається у таких випадках : 

1) звернення подано без дотримання визначених законом вимог, 

що не дає можливості розглянути його по суті, тому повертається 

особі, яка його подала, з відповідними роз’ясненнями;  

2) звернення, якого подано повторно  до одного і того ж органу від 

одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше 

вирішено по суті; 

3) звернення, якого подано недієздатною особою, що визнано у 

судовому порядкові.  

Окрім цього, чинне законодавство встановлює строки розгляду 

звернень громадян, які можна поділити на  два види: 1) загальні – усі 

скарги розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця 

від дня їх надходження; 2) спеціальні – встановлюються у залежності 
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від рівня складності розгляду та вирішення окремої скарги: 

а) невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання – 

у випадку, коли скарга не потребує додаткового вивчення; б)  не більше 

45 днів – максимальний термін розгляду, незалежно від складності 

вирішення такого звернення тощо.  

Дотримання вимог, які висуваються до форми та змісту звернення 

оцінюються адресатом звернення. Передусім слід зазначити, що 

загалом поняття «оцінювання» (від французького «evaluation» – ціна, 

вартість) використовується для позначення відповідності кого -, чого-

небудь до певного критерію [80, с. 420]. При цьому, в залежності від 

сфери використання терміну та явища, з яким його пов’язано, 

різнитиметься і сутність оцінювання.  

Слід зазначити, що найпоширенішим та найзагальнішим є 

використання категорії «оцінювання» у значенні процедури оціночного 

судження щодо конкретного явища чи події чи методу пізнання, що дає 

змогу охарактеризувати наявні у суб’єкта можливості подальшої 

діяльності, обирати і втілювати у дійсність найбільш оптимальну 

діяльність [247, c. 23]. 

При цьому, як слушно зауважує А.М.  Олешко, процедурне 

трактування оцінювання полягає у тому, що це довготривалий та 

багатогранний процес, який складається з послідовних дій для 

визначення якості діяльності з метою удосконалення цієї діяльності 

[29]. 

Не можливо не відмітити висновки, яких зроблено 

Ю.С. Даниленко щодо сутності оцінювання. Так, автором виокремлено 

широке та вузьке трактування поняття «оцінювання». У широкому 

значенні – це законодавчо передбачений порядок визначення 

ефективності, результативності та дієвості функціонування окремого 

інституту в цілому та діяльності окремих учасників суспільних 

відносин, що реалізується в його межах, встановленим показникам та 
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критеріям. У той же час, під «оцінюванням» у вузькому розумінні 

автор розуміє встановлення відповідності професійних та особистісних 

характеристик окремих учасників суспільних відносин тим вимогам, 

що висуваються законодавством в залежності від отриманого ними 

статусу [105]. 

Говорячи ж про оцінювання діяльності, якої пов’язано з розглядом 

звернень громадян, слід вказати, що Указом Президента  України «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування»  було актуалізовано необхідність 

впровадження єдиної методики оцінки організації роботи зі 

зверненнями громадян в органах виконавчої влади та органах 

місцевого самоврядування [369]. Необхідно акцентувати увагу на тому, 

що загалом оцінювання роботи із розгляду звернень громадян є 

діяльністю щодо визначення ефективності, результативності та 

дієвості функціонування інституту звернень громадян в цілому та 

встановлення відповідності діяльності уповноважених суб’єктів, яких 

наділено повноваженнями на розгляд звернень, установленим 

критеріям [212]. 

При цьому, оцінювання роботи зі зверненнями громадян 

спрямовано на: підвищення ефективності та професіоналізації 

функціонування суб’єктів публічної адміністрації; дотримання 

принципів розгляду звернення під час їх опрацювання; забезпечення 

законності в системі функціонування інституту звернень громадян; 

сприяння формуванню професійного та висококваліфікованого 

кадрового персоналу, який здійснює розгляд звернень громадян; 

вирішення питань щодо притягнення до відповідальності за порушення 

порядку розгляду звернень громадян; стимулювання підвищення 

довіри громадян до суб’єктів публічної адміністрації тощо [214]. 
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Між тим, положеннями Закону України «Про звернення громадян» 

визначено обов’язки органів державної влади, місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, об’єднань громадян, засобів масової інформації, їх 

керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг. 

Наявність же нормативно обов’язкової поведінки вказаних суб’єктів 

щодо розгляду звернень громадян є передумовою подальшого 

оцінювання їх діяльності у вказаній сфері.  

Необхідно відмітити, що до обов’язків суб’єктів, уповноважених 

на розгляд звернень громадян, віднесено такі обов’язки щодо розгляду 

заяв чи скарг: об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи 

скарги; на прохання громадянина запрошувати його на засідання 

відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу; 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; 

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 тощо [363]. 

Аналіз же нормативно-правового матеріалу дозволяє 

стверджувати, що оцінювання діяльності щодо розгляду звернень 

громадян характеризується наявністю обов’язкових структурних 

складових, зокрема: 

1) метою проведення оцінювання є перевірка дотримання 

законності та дисципліни щодо розгляду звернень громадян;  

2) об’єктом оцінювання є діяльність, якої пов’язано з 

опрацюванням звернень громадян;  

3) суб’єктами, яких уповноважено здійснювати оцінювання, 

можуть бути як громадяни та інституції громадянського суспільства 
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при здійсненні суб’єктивного та нормативно не врегульованого 

оцінювання, так і суб’єкти владних повноважень при здійсненні 

об’єктивного та нормативно передбаченого оцінювання;  

4) показники оцінювання носять суб’єктивний та об’єктивний 

характер, причому вони можуть різнитися в залежності від рівня 

правової культури, правової регламентації, стану розвитку суспільних 

відносин тощо; 

5) методика проведення оцінювання є нормативно закріпленою для 

оцінки роботи зі зверненнями громадян органами виконавчої влади;  

6) аналіз роботи зі зверненнями здійснюється на підставі 

результатів перевірки виконання вимог нормативно-правових актів та 

відомостей, які містяться у реєстраційно-контрольних картках чи 

журналах реєстрації звернень громадян, що ведуться на паперових 

та/або електронних носіях, відповідях, довідках, архівних і 

аналітичних матеріалах, інших документах тощо [352]. 

Необхідно вказати, що оцінювання діяльності щодо розгляду 

звернень громадян різниться в залежності від обраного критерію. Між 

тим, як стверджує В.М. Колпаков, в залежності від суб’єкта, який 

здійснює оцінювання, можна виокремити такі види: самооцінювання – 

аналіз та контроль за ефективністю та якістю результатів діяльності 

здійснюється з боку суб’єкта відносно виконання своїх обов’язків (є 

індивідуально-орієнтованим, оскільки оцінка є суб’єктивною); 

оцінювання безпосереднім керівником для оцінювання загальних 

результатів діяльності за передбачений звітний період; колегіальне 

оцінювання, що здійснюється керівниками вищого рівня, спеціально 

створеними оціночними (конкурсними) комісіями, експертними 

групами, зборами трудового колективу, на основі широкого 

обговорення [177]. 

Пристосовуючи ж вказану класифікацію до сфери розгляду 

звернень громадян, можемо стверджувати, що залежно від суб’єкта, 
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який здійснює оцінювання, можна виділити такі його види: 

1) самооцінювання; 2) оцінювання суб’єктом владних повноважень, у 

підпорядкуванні якого знаходиться суб’єкт, що розглядає звернення 

громадян; 3) оцінювання суб’єктом владних повноважень, з яким 

суб’єкт, який розглядає звернення громадян, не перебуває у 

внутрішньому підпорядкуванні; 4) оцінювання громадянами, які 

подали звернення; 5) оцінювання інституціями громадянського 

суспільства, у яких є відсутньою зацікавленість у результатах 

вирішення звернення.  

Ще одним критерієм, на основі якого можна класифікувати 

оцінювання роботи, пов’язаної із розглядом звернень, є 

обов’язковість [240]. Вказаний критерій корелює із нормативною 

обов’язковістю проведення оцінювання щодо розглядуваного виду 

діяльності. Відповідно, можна виокремити:  

1) неформалізоване оцінювання діяльності щодо розгляду звернень 

громадян, яке здійснюється на основі суб’єктивних критер іїв та має 

морально-етичне значення для розвитку інституту звернень громадян;  

2) формалізоване оцінювання діяльності щодо розгляду звернень 

громадян, яке здійснюється в обов’язковому порядку з використанням 

встановлених критеріїв та має правове значення для подальшого 

розвитку інституту звернень громадян.  

В залежності від суб’єкта, щодо якого здійснюється оцінювання 

його діяльності у сфері розгляду звернень громадян, можна 

виокремити такі види оцінювання, як:  

1) оцінювання діяльності щодо розгляду звернень громадян 

органами державної влади;  

2) оцінювання діяльності щодо розгляду звернень громадян 

органами місцевого самоврядування;  

3) оцінювання діяльності щодо розгляду звернень громадян 

об’єднаннями громадян;  
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4) оцінювання діяльності щодо розгляду звернень громадян 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми 

власності; 

5) оцінювання діяльності щодо розгляду звернень громадян 

засобами масової інформації.  

Оцінка діяльності щодо розгляду звернень громадян різнитиметься 

і в залежності від виду звернення (пропозиція, скарга та заява), 

способу їх подання та опрацювання (письмова та усна форма), 

предмету звернення (у сфері запобігання корупції, у сфері 

функціонування органів публічної влади, щодо дотримання законності 

під час здійснення правосуддя) тощо. Крім того, оцінювання діяльності 

щодо розгляду звернень може бути класифіковано одночасно за 

декількома критеріями.  

Що стосується оцінювання діяльності органів державної 

виконавчої влади щодо розгляду звернень громадян, то на 

нормативному рівні закріплено методику його проведення та критерій 

оцінки. Відповідно, ініціювання проведення формалізованого 

оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян 

органами державної виконавчої може відбуватися такими суб’єктами:  

1) Кабінетом Міністрів України щодо міністерств, агенств, служб, 

інспекцій, комісій та центральних органів державної виконавчої влади 

зі спеціальним статусом та місцевих державних адміністрацій;  

2) Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо міністерств, 

республіканських комітетів та районних держадміністрацій в 

Автономній Республіці Крим;  

3) обласними, Київською та Севастопольською міськими 

державними адміністраціями щодо їх структурних підрозділів та 

районних, районних у мм.  Києві та Севастополі держадміністрацій;  

4) керівником органу виконавчої влади щодо відповідного 

підвідомчого органу виконавчої влади [352]. 
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З огляду на аналіз нормативної складової, варто вказати, що 

проведення оцінювання діяльності щодо розгляду звернень органами 

державної виконавчої влади здійснюється у відповідності до 

визначених критеріїв – умов абстрактного варіанту поведінки, що 

згодом співвідносяться з конкретним випадком правової дійсності, 

визначаючи необхідні структурні елементи діяльності щодо розгляду 

звернень громадян.  

Загалом критерії оцінювання діяльності щодо розгляду звернень 

органами державної виконавчої влади, залежно від їх функціонального 

призначення, можна поділити на чотири групи: критерії дотримання 

прав особи, яка подала звернення; критерії дотримання процедури 

розгляду звернень громадян; критерії дотримання організації 

діловодства із зверненнями; критерії дотримання організаційних 

обов’язків органів державної виконавчої влади щодо розгляду звернень 

[353]. 

Так, першу групу критеріїв сформовано з таких показників, як: 

дотримання права особи на першочерговий розгляд звернення 

внаслідок наявного у неї спеціального статусу особи з інвалідністю 

внаслідок Другої світової війни, Героя України, Героя Радянського 

Союзу, Героя Соціалістичної праці, жінки, якій присвоєно почесне 

звання «Мати-героїня»; дотримання права на отримання роз’яснення 

порядку оскарження прийнятого рішення у разі визнання поданої заяви 

чи скарги необґрунтованою. Видається, доцільним є нормативне 

доповнення вказаної групи показників іншими умовами дотримання 

прав особи, яка подала звернення. Наприклад, дотримання права особи 

бути присутнім при розгляді заяви чи скарги, дотримання права особи 

на одержання письмової відповіді про результати розгляду заяви чи 

скарги тощо [363]. 

До другої групи критеріїв належать такі показники: дотримання 

строку розгляду звернень громадян; дотримання строку та порядку 
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пересилання звернень громадян іншим уповноваженим органам; 

дотримання порядку реєстрації звернень громадян на реєстраційно-

контрольних картках чи в журналах реєстрації, ведення карток 

(журналів) обліку особистого прийому громадян; дотримання порядку 

формування справ і картотек за зверненнями громадян та їх 

комплектація.  

Що ж стосується критеріїв дотримання організації діловодства зі 

зверненнями, то до цієї групи можна віднести такі показники: 

наявність затверджених графіка і порядку проведення особистого 

прийому громадян та їх дотримання; наявність належним чином 

обладнаного приміщення для проведення особистого прийому 

громадян, розміщення актів законодавства, інформаційних буклетів, 

зразків оформлення звернень та інших документів, відомостей про 

посадових та службових осіб, які ведуть особистий прийом, місце і час 

прийому, місцезнаходження відповідних структурних підрозділів 

органу виконавчої влади, контактні телефони тощо; наявність 

телефонної «гарячої лінії» або контактного центру для прийому усних 

звернень громадян, форми для надсилання електронних звернень, 

затвердженого графіка роботи телефонної «гарячої лінії» або 

контактного центру, його дотримання, ведення обліку усних звернень 

громадян. 

Критерії дотримання організаційних обов’язків органів державної 

виконавчої влади щодо розгляду звернень громадян сформовано з 

таких показників: проведення аналітичної роботи зі зверненнями 

громадян (аналіз звернень громадян щодо виявлення найбільш 

актуальних проблем та внесення пропозицій стосовно шляхів їх 

розв’язання; виявлення причин, що зумовлюють надходження 

повторних звернень громадян, безпідставної відмови у  задоволенні 

законних вимог заявників тощо); проведення нарад, семінарів, засідань 

колегій з питань звернень громадян; планування роботи зі зверненнями 
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громадян; систематичне інформування керівництва органу виконавчої 

влади про стан роботи зі зверненнями громадян [66]; розміщення на 

офіційному веб-сайті органу виконавчої влади (окремій веб -сторінці) 

узагальнених матеріалів про організацію роботи зі зверненнями 

громадян, інформації про телефонну «гарячу лінію», подання та 

розгляд електронних звернень громадян, графіка особистого прийому 

громадян, роз’яснень щодо найбільш актуальних питань громадян 

тощо. 

Слід зазначити, що остання група критеріїв може бути 

застосованою для оцінювання діяльності щодо розгляду звернень 

громадян лише у тому випадку, якщо до органу державної виконавчої 

влади надходить понад 200 звернень на рік.  

Відзначимо, що процедура оцінювання діяльності щодо розгляду 

звернень громадян органами виконавчої влади закінчується 

прийняттям рішення у вигляді звіту, якого, у разі необхідності, може 

бути доповнено наказом (розпорядженням про здійснення заходів щодо 

поліпшення організації роботи зі зверненнями громадян). Основою 

вимогою, яка висувається до звіту, є визначення у ньому стану роботи 

з розгляду звернень громадян на підставі кількісної відповідності 

встановленим показникам. Відповідно, коли порушення є відсутніми – 

показники визначаються позитивними, а робота зі зверненнями 

громадян оцінюється як така, що відповідає вимогам, установленим 

законодавством; у разі визначення двох показників негативними – 

робота зі зверненнями громадян оцінюється як така, що не повністю 

відповідає вимогам, установленим законодавством; у разі, коли три 

показники і більше визначено негативними – робота оцінюється як 

така, що не відповідає вимогам, установленим законода вством [309; 

352]. 

Як бачимо, оцінювання діяльності щодо розгляду звернень 

громадян здійснюється стосовно діяльності усього органу державної 
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виконавчої влади, а не щодо окремих структурних підрозділів чи 

уповноважених осіб. При цьому уявляється доцільним впровадження 

обов’язкового оцінювання діяльності окремих уповноважених осіб 

щодо розгляду звернень громадян, які працюють в органі державної 

виконавчої влади, роботу якого було  оцінено як таку, що не відповідає 

вимогам, установленим законодавством. Вказана пропозиція спрятиме 

персоніфікації діяльності щодо розгляду звернень та підвищенню 

відповідальності під час виконання службових обов’язків конкретною 

особою. 

Отже, оцінювання діяльності щодо розгляду звернень громадян є 

діяльністю щодо визначення ефективності, результативності та 

дієвості функціонування інституту звернень громадян в цілому та 

встановлення відповідності діяльності уповноважених суб’єктів, яких 

наділено повноваженнями на розгляд звернень, установленим критерія. 

При цьому, проведене дослідження дало змогу поставити наголос на 

необхідності впровадження обов’язкового оцінювання діяльності 

окремих уповноважених осіб щодо розгляду звернень громадян, які 

працюють в органі державної виконавчої влади, і роботу якого було  

оцінено як таку, що не відповідає вимогам, установленим 

законодавством, а також розширення показників оцінювання.  

У цій частині дослідження проаналізовано вимоги, що 

висуваються до змісту звернення: 1) наявність вказівки на адресата; 

2) наявність ідентифікаційних даних щодо заявника; 3) наявність 

підпису фізичної особи або уповноваженої на те особи, а для 

юридичної особи – підпису керівника або представника юридичної 

особи, скріплений печаткою юридичної особи  із зазначенням дати; 

4) наявність доданих документів, які підтверджують повноваження 

представника, у разі подання звернення представником зацікавленої 

особи; 5) збереження актуальності змісту звернення, яке досягається 

через своєчасність його подання.  
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Встановлено, що звернення має бути подано в установленій формі: 

усній або письмовій. Відповідно, письмове звернення друкується або 

пишеться від руки розбірливо і чітко, усне викладається громадянином 

на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку 

через контактні центри, телефонні «гарячі лінії».  
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РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН  

 

3.1. Суб’єкти, які беруть участь у правовідносинах щодо 

розгляду звернень громадян  

 

У наукових працях дослідників термін «механізм» набув 

особливого розвитку, його розуміють як сукупність засобів та методів 

досягнення поставлених цілей. Відповідно до мети або визначених 

державою завдань відбувається відбір відповідних заходів для їх 

досягнення, що робить адміністративно-правовий механізм різним за 

своїм складом, різним за набором засобів.  

Комплексний механізм управлінського впливу – це сукупність 

економічних, мотиваційних, організаційних і правових засобів 

цілеспрямованого впливу суб’єктів управління і впливу на їх 

діяльність, що забезпечують узгодження інтересів взаємодіючих 

учасників суспільних відносин [285, с. 16]. Використання в юридичній 

літературі категорії «механізм» пов’язане з усвідомленням того, що 

недостатньо мати матеріальні норми, розвинену систему 

законодавства, необхідні ще чіткі механізми їх впровадження в життя, 

що повною мірою стосується і адміністративно-правової сфери [453, 

c. 337]. Відповідно, механізм адміністративно-правового регулювання 

є сукупністю адміністративно-правових засобів, за допомогою яких 

здійснюється вплив на відносини, що виникають у процесі реалізації 

влади [94, c. 14]. 

О.І. Безпаловою звернуто увагу на наявність широкого та вузького 

підходу до визначення поняття механізму адміністративно -правового 

регулювання. У широкому сенсі механізм адміністративно -правового 

регулювання переважно розуміють як сукупність елементів і правових 

засобів, взаємопов’язаних і взаємозалежних, які утворюють 

інформаційно-правову єдність з метою здійснення впорядковуючого 
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впливу і стабільного розвитку управлінських відносин у сфері 

діяльності органів виконавчої влади, державного управління, органі в 

місцевого самоврядування, уповноважених посадових осіб та інших 

суб’єктів, урегульованих адміністративними правовими нормами 

управлінських відносин, що виникають у державі та суспільстві, а у 

вузькому сенсі – це сукупність адміністративно-правових засобів, за 

допомогою яких здійснюється регулювання суспільних відносин, які 

виникають з приводу правовідносин у сфері реалізації виконавчої 

влади [53, c. 41]. 

Таким чином, адміністративно-правовий механізм розгляду 

звернень громадян можна визначити як спосіб погодженого впливу 

суб’єктів управління на суспільні відносини, які пов’язані з 

створенням надійних умов для забезпечення права на звернення. 

Погоджений вплив реалізується за допомогою сукупності правових, 

фінансових, організаційних, інформаційних і соціальних та 

спеціальних заходів, які здійснюються органами державної влади.  

До елеметів механізму розгляду звернень громадян, крім іншого, 

віднесено суб’єктів, які беруть участь у правовідносинах щодо 

розгляду звернень громадян. На основі теоретичних досліджень, 

чинного законодавства, можна зазначити чотири групи суб’єктів 

провадження за зверненнями громадян [468]: 

першу групу складають суб’єкти, що звертаються – це дієздатні 

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які 

перебувають на території держави на законних підставах;  

друга група – це особи, що розглядають звернення. До даного виду 

належать суб’єкти, що розглядають звернення і приймають за ним и 

рішення. Такими є: органи державної влади; органи місцевого 

самоврядування; підприємства, установи, організації; об’єднання 

громадян; засоби масової інформації;  
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третя група – суб’єкти, які сприяють розгляду звернень – належать 

особи, які надають інформацію задля прийняття обґрунтованого 

рішення. Чинним законодавством не передбачений перелік таких осіб, 

однак, аналізуючи Закон України «Про звернення громадян», 

вбачається, що такими суб’єктами є представник організації, 

представник трудового колективу, особи, з вини яких було допущено 

порушення прав особи, які надають інформацію компетентним органам 

у ході перевірки звернень. Особливістю цієї групи суб’єктів є те, що їх 

компетенція реалізується на стадії розгляду скарги [430, с. 123]; 

четверта група – представники, тобто особи, які правомочні 

подавати звернення в інтересах громадянина. Особливість даного виду 

учасників полягає у тому, що їх компетенція реалізується на стадії 

подання звернення. До цієї групи суб’єктів можна віднести: адвокатів, 

законних представників неповнолітніх та недієздатних осіб, трудові 

колективи, правозахисні організації, інші уповноважені особи.  

Перехід від репресивного типу державного управління до 

демократичного має бути спрямовано на послідовну трансформацію 

суспільства, що дозволить належним чином інтегрувати та 

впроваджувати цінності прав людини та верховенства права [113; 337]. 

Запорукою успішного процесу демократизації являється конкретизація 

правового статусу осіб, які можуть звертатись із зверненням щодо 

того, що є для них цінним.  

Право на звернення передбачено ст.  40 Конституції України, якою 

встановлено, 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 [182].  

Наділення особи якістю суб’єкта права є першою і необхідною 

умовою набуття нею суб’єктивних прав.  Об’єктивне право (право в 
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об’єктивному сенсі) – це абстрактно-загальні норми позитивного 

права, що передбачають для фактично різних суб’єктів права 

формально рівні юридичні умови і можливості для реалізації в 

конкретних правовідносинах їх правомірних цілей та інтересів – 

набуття і здійснення ними своїх конкретних, індивідуально -визначених 

суб’єктивних прав, створення і виконання ними своїх конкретних, 

індивідуально-визначених юридичних обов’язків [283]. 

Коли особа реалізує об’єктивне право на звернення, з одного боку, 

вона вступає у конкретні правовідносини, набуваючи статусу заявника, 

що виражено у сукупності відповідних прав і обов’язків  [68, с. 655]. З 

іншого боку, об’єктивне право на звернення перетворюється на 

суб’єктивне право на звернення. Суб’єктивне право завжди належить 

уповноваженій особі, яка має певний інтерес: матеріальний, духовний, 

політичний, сімейний тощо. Для задоволення цього інтересу особі 

надаються певні правові можливості. Можлива поведінка щодо 

реалізації певного інтересу становить зміст суб’єктивного права і 

заснована на бажанні уповноваженої особи. Межі бажаної поведінки 

чітко окреслені нормами позитивного права [415, c. 230]. Загалом, 

правомочність може бути: правом на поведінку; правом на вимагання; 

правом на домагання; правом на користування соціальними благами 

[440, c. 43]. 

У конкретних правовідносинах суб’єктивне право на звернення у 

реалізується через правомочність. Правомочність складається з таких 

елементів:  

право на особисті дії особи, яка подає звернення;  

право вимагати певної поведінки від суб’єкта, до якого направлено 

звернення, тобто право на сторонні дії;  

право звертатися до компетентних державних органів про 

застосування державного примусу у разі невиконання контрагентом 

своїх обов’язків [202].  
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При цьому, правом щодо подання звернення наділено як громадян 

України, так і осіб, які перебувають на території України на законних 

підставах. Проте є ряд застережень щодо можливості реалізації 

наданого права.  

Що стосується громадян України, то це особи, які набули 

громадянства України в порядку, передбаченому законами України та 

міжнародними договорами України. До громадян України належать: 

усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення 

незалежності України постійно проживали на території України; 

особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на 

момент набрання чинності Закону України «Про громадянство 

України» проживали в Україні і не були громадянами інших держав; 

особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 

листопада 1991 року і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР 

зразка 1974 року органами внутрішніх справ України внесено напис 

«громадянин України», та діти таких осіб, які прибули разом із 

батьками в Україну і на момент прибуття в Україну не досягли 

повноліття, якщо зазначені особи подали заяви про оформлення 

належності догромадянства України; особи, які набули громадянство 

України відповідно до законів України та міжнародних договорів 

України [341]. 

Тим не менше, громадяни України, які є військовослужбовцями, 

працівниками органів внутрішніх справ і державної безпеки, та які 

належать до рядового і начальницького складу Державної 

кримінально-виконавчої служби України не мають право подавати 

звернення, що стосуються їх службової діяльності. Уявляється 

доцільним підтримання думки Д.С. Сірика щодо визнання цього 

положення дискримінаційним. Науковцем звернуто увагу, на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1636-12
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відсутність аналогічного обмеження до інших працівників 

правоохоронних органів [413]. Крім того, запропоновано виключити 

ч. 2 ст. 3, або, визнати, що норми Конституції мають вищу юридичну 

силу і є нормами прямої дії, а тому положення ч.  2 ст. 1 можна визнати 

недійсними. 

Щодо можливості подання звернень особами, які перебувають на 

території України на законних підставах, то необхідно зазначити 

наступне. Під проживанням на території України на законних 

підставах розуміється проживання в Україні іноземців чи особи без 

громадянства. При цьому, такі особи мають відповідати наступними 

ознаками: у їхньому паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 

1974 року має бути зроблено відмітку про постійну чи тимчасову 

прописку на території України, зареєстровано на території України 

національний паспорт, або є посвідка на постійне чи тимчасове 

проживання на території України, або є військовий квиток осіб 

рядового, сержантського і старшинського складу, виданий іноземцю чи 

особі без громадянства, що в установленому порядку уклали контракт 

про проходження військової служби у Збройних Силах України, або їм 

надано статус біженця чи притулок в Україні.  

Подання звернення у межах Закону України «Про звернення 

громадян» опосередковує набуття особою правового статусу суб’єкта, 

що звертається. Залежно від виду звернення, цей статус може бути 

деталізовано, наприклад статусом скаржника чи заявника. Загалом, 

визначення поняття «заявник» здійснюється через його зв’язок з 

суб’єктивними правом на звернення. Так, на думку О.В. Харитонова, 

заявниками є зацікавлені в реалізації свого суб’єктивного права 

фізичні і юридичні особи [463, c. 12]. В.П. Тимощуком заявника 

детерміновано як особу, яка звертається із заявою до 

адміністративного органу, зокрема, за отриманням адміністративної 

послуги [442, c. 138]. Можливим є характеристика заявника як 
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ініціатора адміністративної процедури. За такого підходу, 

О.В. Сорочкіним запропоновано визначення заявника через позначення 

фізичних та юридичних осіб, котрі за допомогою подання заяви 

ініціюють початок розгляду індивідуальної адміністративної справи, з 

метою реалізації власних прав та законних інтересів, закріплених 

чинним законодавством [423]. 

Таким чином, заявником є громадянин України або особа, яка 

перебуває на території України на законних підставах, яка звертається 

із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією 

України 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 для висловлення думки щодо поліпшення їх 

діяльності. 

Наділення особи якістю суб’єкта права є першою і необхідною 

умовою набуття нею суб’єктивних прав.  Об’єктивне право (право в 

об’єктивному сенсі) – це абстрактно-загальні норми позитивного 

права, що передбачають для фактично різних суб’єктів права 

формально рівні юридичні умови і можливості для реалізації в 

конкретних правовідносинах їх правомірних цілей та інтересів – 

набуття і здійснення ними своїх конкретних, індивідуально -визначених 

суб’єктивних прав, створення і виконання ними своїх конкретних, 

індивідуально-визначених юридичних обов’язків [289, с. 508]. Тобто, 

право на звернення у формі заяви є загальним правом для усіх 

громадян та осіб, які перебувають на території України на законних 

підставах. 

Коли особа реалізує об’єктивне право на звернення, з одного боку, 

вона вступає у конкретні правовідносини, набуваючи статусу заявника, 

що виражено у сукупності відповідних прав і обов’язків [68, с. 655]. З 
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іншого боку, об’єктивне право на звернення перетворюється на 

суб’єктивне право на звернення. Суб’єктивне право завжди належить 

уповноваженій особі, яка має певний інтерес: матеріальний, духовний, 

політичний, сімейний тощо. Для задоволення цього інтересу особі 

надаються певні правові можливості. Можлива поведінка щодо 

реалізації певного інтересу становить зміст суб’єктивного права і 

заснована на бажанні уповноваженої особи. Межі бажаної поведінки 

чітко окреслено нормами позитивного права [415, с. 230]. Загалом, 

правомочність може бути: правом на поведінку; правом на вимагання; 

правом на домагання; правом на користування соціальними 

благами [440, с. 43]. 

У конкретних правовідносинах суб’єктивне право на звернення у 

формі заяви реалізується через правомочність. Правомочність 

складається з таких елементів:  

право на особисті дії особи, яка подає заяву;  

право вимагати певної поведінки від суб’єкта, до якого направлено 

звернення у формі заяви, тобто право на сторонні дії;  

право звертатися до компетентних державних органів про 

застосування державного примусу у разі невиконання контрагентом 

своїх обов’язків.  

Подання звернення заявником має на меті реалізацію закріплених 

Конституцією України та чинним законодавством прав та інтересів. До 

належних прав належить і право брати участь у здійсненні управління 

державними справами, тому особа може подати заяву про порушення 

чинного законодавства або недоліки в діяльності суб’єктів публічного 

адміністрування.  

Щодо правового статусу суб’єкта, що звертається, то 

пристосувавши здобутки теорії права до інституту звернень громадян, 

можна стверджувати, що це юридично закріплене становище особи у 
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суспільних відносинах в сфері реалізації основоположних прав людини 

і громадянина.  

Особливості правової природи суб’єкта, що звертається, 

відображаються у структурі правового статусу. Загальна структура 

правового статусу включає такі елементи: права та обов’язки, 

правосуб’єктність, гарантії, юридична відповідальність.  

Сутність правосуб’єктності суб’єкта, що звертається полягає у 

тому, що вона визначає ті юридично значущі характеристики,  які 

перетворюють реальну (персонально індивідуалізовану) особу на носія 

статусу. Здатність особи бути суб’єктом права на звернення 

виражається і конкретизується у правоздатності, дієздатності та 

деліктоздатності. Особливістю правосуб’єктності заявника є те, що 

вона не перебуває у взаємозв’язку із віком особи. Так, відповідно ст.  7 

Закону України «Про звернення громадян», забороняється відмова в 

прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, 

партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність 

громадянина, незнання мови звернення. Уявляється доцільним 

уточнення положень ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» 

та виклад її змісту у такій редакції: «Звернення може бути подано 

окремою повнолітньою особою (індивідуальне) або групою осіб 

(колективне)».  

Щодо, особи яка звертається із зверненням до органів місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб, то без прямої вказівки на це, 

очевидним є важливість належності громадянина до відповідної 

територіальної громади та забезпечення його певного інтересу: 

матеріального, духовного, політичного, сімейного. Сукупність цих 

інтересів визначатиме зміст суб’єктивного права. Можливість мати 

права та можливість їх реалізовувати – знаходяться в площині 

феномену правосуб’єктності, що має констатуюче значення для 
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формування правового статусу особи як суб’єкта права на управління 

місцевими справами.  

Громадянин України реалізує своє право на місцеве 

самоврядування без будь-яких обмежень залежно від раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану чи терміну проживання на 

відповідній території. Таким чином, передумовою набуття права на 

місцеве самоврядування є проживання особи в межах відповідної 

територіальної громади. При цьому, територіальною громадою є 

жителі, що об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, 

міста (самостійної адміністративно-територіальної одиниці) або 

добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний 

адміністративний центр. Разом з тим, наявність такої ознаки як 

об’єднання постійним місцем проживання не означає автоматичного 

надбання чи наявності громадянства України. Слід зазначити, що в 

цьому контексті діють зовсім інші парадигми, що інституціоналізують 

і уособлюють публічну самоврядну (муніципальну) владу та корінним 

чином відрізняють її від публічної державної влади. Загалом, 

територіальній громаді притаманні такі ознаки:  

територіальна, яка пов’язується з «дислокацією» місцевого 

самоврядування на рівні села, селища, міста, як територіальної основи 

муніципальної демократії;  

інтегративна, за якою територіальна громада виникає на основі 

об’єднання всіх жителів, які мешкають на певній території, незалежно 

від того, чи є вони громадянами даної держави, тобто членами 

територіальної громади можуть бути громадяни даної держави, а також 

іноземні громадяни, особи без громадянства, які постійно мешкають на 

певній території;  
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інтелектуальна, зумовлена наявністю у жителів спільних інтересів, 

які мають специфічний характер і виявляються у вигляді широкого 

спектра системних індивідуально-територіальних зв’язків;  

майнова, яка випливає з права цих спільностей мати спільну 

комунальну власність;  

фіскальна, зумовлена тим, що члени територіальної громади є 

платниками місцевих податків і зборів [277, с. 122–123; 313]. 

Крім цього, як слушно відзначає О.В. Батанов важливим видається 

врахування місцевих історичних особливостей і традицій при 

формуванні територіальної громади. Так, традиції конкретної 

територіальної громади включають в себе наступні взаємопов’язані 

рівні: світоглядний (символізує та виражає соціальну близькість, 

ідентичність співтовариства та особистості); теоретико -

концептуальний (визначає місцеві традиції політико -правового 

мислення); соціально-духовний; праксеологічний [48]. Таким чином, 

формується архетип територіальної громади, який дає змогу її членам 

сформувати відповідний соціокультурний простір, у якому сама 

громада формується, функціонує, розвивається як один з 

найважливіших соціально-правових феноменів демократичної правової 

держави. В контексті реалізації права на звернення громадян – ознака 

віднесення особи до територіальної громади практично має вагомого 

значення. 

Спеціальною правосуб’єктністю у межах права на подання 

звернення наділено суб’єкта, який є Героєм Радянського Союзу, 

Героєм Соціалістичної Праці, особою з інвалідністю внаслідок війни. 

Вказані категорії громадян, мають право на першочерговий розгляд 

поданих ними звернень. Право першочергового розгляду звернень від 

Героїв Радянського Союзу та від Героїв Соціалістичної Праці 

міститься у ст. 10 Декрету Кабінету Міністрів України «Про пільги 

Героям Радянського Союзу і повним кавалерам ордена Слави», Указі 
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Президента України «Про пільги Героям Соціалістичної Праці» [371]. 

Відповідно, Герої Радянського Союзу і повні кавалери ордена Слави з 

питань приймаються у першочерговому порядку керівниками та 

іншими посадовими особами державних органів, органів місцевого та 

регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій 

[370]. Доцільним є доповнення ст. 15 Закону України «Про звернення 

громадян», надавши право першочергового розгляду звернень і від 

повних кавалерів ордену Слави.  

До інвалідів війни належать особи з числа військовослужбовців 

діючої армії та флоту, партизанів, підпільників, працівників, які стали 

інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, 

одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов’язків 

військової служби (службових обов’язків) чи пов’язаних з 

перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях, 

підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних 

такими законодавством України, в районі воєнних дій, на 

прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних 

рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період громадянської 

та Великої Вітчизняної воєн або з участю в бойових діях у мирний час. 

Крім того, до цієї категорії осіб віднесено:  

1) військовослужбовців, осіб вільнонайманого складу, як і стали 

інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

одержаних під час захисту Батьківщини, виконання інших обов’язків 

військової служби, пов’язаних з перебуванням на фронті в інші 

періоди, з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, ядерних 

аварій, ядерних випробувань, з участю у військових навчаннях із 

застосуванням ядерної зброї, іншим ураженням ядерними матеріалами;  

2) осіб начальницького і рядового складу органів Міністерства 

внутрішніх справ і органів Комітету державної безпеки колишнього 

Союзу РСР, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки 
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України, Служби зовнішньої розвідки України та інших військових 

формувань, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання службових 

обов’язків, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, ядерних 

аварій, ядерних випробувань, участі у військових навчаннях із 

застосуванням ядерної зброї, інших уражень ядерними матеріалами;  

3) осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших 

ушкоджень здоров’я, одержаних у районах бойових дій у період 

Великої Вітчизняної війни та від вибухових речовин, боєприпасів і 

військового озброєння у повоєнний період, а також під час виконання 

робіт, пов’язаних з розмінуванням боєприпасів часів Великої 

Вітчизняної війни незалежно від часу їх виконання;  

4) осіб, які стали інвалідами внаслідок воєнних дій громадянської 

та Великої Вітчизняної воєн або стали інвалідами із зазначених причин 

у неповнолітньому віці у воєнні та повоєнні роки;  

5) військовослужбовців, осіб вільнонайманого складу, а також 

колишніх бійців винищувальних батальйонів, взводів і загонів захисту 

народу та інших осіб, які брали безпосередню участь у бойових 

операціях по ліквідації диверсійно-терористичних груп та інших 

незаконних формувань на території колишнього Союзу РСР і стали 

інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під 

час виконання службових обов’язків у цих батальйонах, взводах і 

загонах у період з 22 червня 1941 року по 31 грудня 1954 року;  

6) учасників бойових дій на території інших держав, які стали 

інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

пов’язаних з перебуванням у цих державах;  

7) осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час 

Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, та осіб, які у 

неповнолітньому віці були призвані чи добровільно вступили до лав 

Радянської Армії і Військово-Морського Флоту під час військових 
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призовів 1941-1945 років і стали інвалідами внаслідок загального 

захворювання або захворювання, отриманого під час проходження 

військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної 

безпеки, інших військових формуваннях;  

8) осіб, залучених до складу формувань Цивільної оборони, які 

стали інвалідами внаслідок захворювань, пов’язаних з ліквідацією 

наслідків Чорнобильської катастрофи; 

9) осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії 

чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових 

акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 

лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (далі 

– Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у 

період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року [378]. 

Права суб’єкта, що звертається як основний елемент правового 

статусу – це гарантована правом і законом міра можливої або 

дозволеної поведінки особи, яка встановлюється для задоволення його 

інтересів і забезпечується державою. До основних прав суб’єктів, що 

звертається належать: право на подання звернення у письмовій або 

усній формі; право на розгляд звернення у межах строків, яких 

визначено законом; право на об’єктивний та усесторонній розгляд 

звернення, що сприятиме реалізації закріплених Конституцією та 

чинним законодавством їх прав та інтересів; право на отримання  

інформації про наслідки розгляду звернення тощо.  

Суб’єкт, що звертається, може набувати спеціального статусу 

викривача при подані антикорупційного звернення.  Викривачем є 

фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є 

достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

антикорупційного законодавства, вчинених іншою особою, якщо така 

інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, 
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господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням 

нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством 

процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, 

проходження служби чи навчання [348]. 

Тобто, основна якісна ознака за якою можливим є набуття 

спеціального статусу викривача – це наявність причинно-наслідкового 

зв’язку між наявною інформацію про порушення антикорупційного 

законодавства та умовами її отримання. Останні мають бути пов’язані 

з трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою 

діяльністю, проходженням служби чи навчання, участю у процедурах, 

які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходженням 

служби чи навчання. В протилежному випадку, особа не набуває 

специфічних прав та гарантії, які характеризують статус викривача.  

До особливих прав викривача, які відрізняють його від осіб, які 

подали заяву чи скаргу щодо порушення антикорупційного 

законодавства можна віднести: право на безоплатну правову допомогу 

у зв’язку із захистом прав викривача; право на конфіденційність; право 

на анонімність, яке виражено у спроможності повідомляти про 

можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень антикорупційного законодавства без 

зазначення відомостей про себе; у разі загрози життю і здоров’ю право 

на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла 

або на відмову від таких заходів; право на відшкодування витрат у 

зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв’язку із 

захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір; право на 

винагороду у визначених законом випадках; право на звільнення від 

юридичної відповідальності у визначених законом випадках тощо. 

Крім того, викривач не несе юридичної відповідальності за 

повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших порушень, поширення зазначеної у 



244 

 

повідомленні інформації, незважаючи на можливе порушення таким 

повідомленням своїх службових, цивільних, трудових чи інших 

обов’язків або зобов’язань.  

Другу групу суб’єктів, які беруть участь у правовідносинах щодо 

розгляду звернень громадян формуюють суб’єкти, що розглядають 

звернення і приймають за ними рішення. Спільним для цієї групи 

суб’єктів є їх віднесення до системи суб’єктів публічного 

адміністрування. До ознак, які характеризують систему суб’єктів 

публічної адміністрації можна віднести те, що:  

1) це певним чином узгоджена і організована система органів, яка 

не є ієрархічно побудованою, однак має діяти узгоджено, 

цілеспрямовано, уникаючи дублювання функцій та зайвої 

бюрократичності; 

2) суб’єктом виступає держава, і метою діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації є забезпечення публічного інтересу – тобто 

інтересів як держави, так і суспільства в цілому, а не окремих 

громадян і соціальних груп;  

3) публічна адміністрація опирається на владні повноваження, 

виконуючи публічні функції;  

4) діяльність публічної адміністрації поширюється на все 

суспільство; 

5) публічна адміністрація діє на основі комплексу інструментів 

впливу: правових, політичних, економічних, соціальних через 

застосування методів правового регулювання, типу узгодження, 

переконання, стимулювання, примус тощо.  

Особливості розгляду звернень суб’єктами публічної адміністрації 

полягають у наступному: звернення, які підлягають розгляду мають 

стосуватись виключно компетенції суб’єкта публічної адміністрації; 

звернення розглядаються у порядку, якого опосередковано специфікою 

функціонування конкретного суб’єкта публічної адміністрації; 
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результати розгляду звернень, яких було подано до суб’єктів публічної 

адміністрації можуть бути оскаржені в адміністративному та судовому 

порядку тощо.  

Належне врядування детермінується через дотримання принципів 

адміністративного права під час розгляду звернень громадян та їх 

вірне тлумачення суб’єктом публічної адміністрації.  

Разом із тим, не зважаючи на міжгалузеву значущість та 

різносторонні аспекти поняття «принцип», у науковій літературі досі 

існують різні думки щодо визначення вказаного поняття. Так, у 

перекладі з латинської мови поняття «принцип» означає «початок», 

«першооснова», «первинність». У тлумачному словникові української 

мови «принцип» визначається як основне вихідне положення якої -

небудь наукової системи, теорії, ідеологічного напряму; особливість, 

якої покладено в основу створення або здійснення чого -небудь, спосіб 

створення або здійснення чогось [417]. 

Як слушно акцентують увагу П.М.  Рабінович та М.І. Хавронюк, 

принципи є своєрідною перехідною площиною від права до норм етики 

і моралі в діяльності державних органів, проміжною ланкою, яка 

поєднує суспільні здобутки цивілізації з практичною реалізацією 

норми права [395]. У той же час, Л.С. Явич вказує, що принципами 

необхідно вважати ідеї, теоретичні, нормативно -керівні положення 

того чи іншого виду людської діяльності, які конкретизуються у 

змістові правових норм та є об’єктивно зумовленими матеріальними 

умовами існування суспільства [480, c. 64]. 

Призначення принципів у праві полягає у тому, щоб здійснювати 

узагальнене закріплення засад суспільного ладу; забезпечувати 

однотипне формулювання норм права; забезпечувати їх вплив на 

суспільні відносини шляхом правового регулювання та інших видів 

правового впливу [415]. Не виключенням являється і функціональне 
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вираження інституту звернень громадян, яке потребує детермінування 

через однотипність практичного підходу.  

І в цьому аспекті необхідно вказати, що загалом процес розгляду 

звернень громадян являє собою цілеспрямовану сукупність дій, що 

забезпечують погодження і координацію праці з метою досягнення 

суспільно значимих цілей та вирішення поставлених завдань, яких 

зазначено у змісті звернення. Під час здійснення суб’єктами публічної 

адміністрації діяльності щодо розгляду звернень, мають бути 

дотриманими принципи адміністративного права, що трансформуються 

у вихідні теоретичні положення, основні засади (ідеї), якими 

керуються органи державної виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, суб’єкти делегованих повноважень та інші суб’єкти 

публічної адміністрації під час розгляду звернень громадян.  

Разом із тим, принципами адміністративного права є основні ідеї, 

положення, вимоги, що характеризують зміст адміністративного права, 

відображають закономірності його розвитку і визначають напрями та 

способи адміністративно-правового регулювання суспільних відносин. 

Наголосимо, що до мегапринципів адміністративного права належить 

принцип верховенства права та принципи належного врядування.  

Також необхідно зауважити, що серед принципів верховенства 

права виділяють такі: принцип законності; принцип юридичної 

визначеності; принцип заборони свавілля; принцип доступу до 

незалежного та безстороннього суду; принцип  дотримання прав 

людини; принцип заборони дискримінації та рівності перед законом 

[251]. Кожного із зазначених принципів має бути дотримано під час 

розгляду звернень громадян, що має прояв у такому:  

принцип законності під час розгляду звернень означає здійснення 

суб’єктами публічної адміністрації своєї діяльності щодо розгляду 

звернень громадян у суворій відповідності до чинної Конституції 

України, законів та підзаконних актів, згідно зі встановленою у 
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законодавстві компетенцією. Сутність принципу законності корелює з 

тими положеннями Закону України «Про звернення громадян», якими 

встановлено, що суб’єкт публічної адміністрації: має приймати 

рішення під час розгляду заяв (клопотань) відповідно до чинного 

законодавства (ст. 15); не допускати безпідставної передачі розгляду 

заяв чи скарг іншим органам (ст.  19); обов’язково розглядати 

звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому 

порядку (ст. 7) тощо. Натомість вимоги щодо розгляду пропозицій та 

скарг «відповідно до чинного законодавства» не вказано. З однієї 

сторони, вказане є очевидно аксіоматичним, проте доцільним 

уявляється внести відповідну конкретизацію до ст.  14 та ст. 16 Закону 

України «Про звернення громадян»;  

дотримання принципу юридичної визначеності під час розгляду 

звернень означає, що порядок розгляду звернення та рішення, які 

приймаються суб’єктом публічної адміністрації, мають бути 

передбачуваними. При цьому, передбачуваність означає, що процедура 

розгляду звернення суб’єктом публічної адміністрації має бути чітко 

визначеною, форма рішення – загальновідомою, а результат розгляду 

звернення має бути сформульовано з достатньою мірою чіткості (бути 

легко доступним), щоб особа мала можливість спрямовувати свою 

поведінку. Тобто кожен суб’єкт, який підпадає під дію результатів 

розгляду звернень, має чітко розуміти наслідки, які матиме для нього 

їх застосування. Сутність принципу юридичної визначеності має прояв 

у розділі ІІ Закону України «Про звернення громадян», що має назву 

«Порядок розгляду звернень громадян», де чітко визначено терміни 

розгляду звернень громадян, встановлено основні засади розгляду 

різних видів звернень, права громадянина та обов’язки суб’єкта 

публічної адміністрації під час розгляду звернень;  

принцип заборони свавілля під час розгляду звернень громадян 

означає, що суб’єкти публічної адміністрації мають діяти 
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безсторонньо, неупереджено, пропорційно та ефективно і у будь -якому 

випадку – у межах власної компетенції, визначеної у нормативному 

порядку. Сутність принципу заборони свавілля корелює з таким 

положеннями як, наприклад, ст. 19 Закону України «Про звернення 

громадян», яка містить чітко визначені обов’язки органів державної 

влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 

незалежно від форми власності, об’єднань громадян, засобів масової 

інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв 

чи скарг [363]. 

Крім того, необхідно звернути увагу на заборону зловживання 

дискреційними повноваженнями під час розгляду звернень. 

Правомочність субʼєкта публічної адміністрації на застосування 

дискреційних повноважень закріплено у нормативно -правових актах 

без прямої вказівки на це. Наприклад, у відповідності до положень 

ст. 19 Закону України «Про звернення громадян», 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. Проте які саме повноваження будуть реалізованими 

вказаними суб’єктами для цього, законом не зазначено. 

Уповноважений суб’єкт публічної адміністрації має їх самостійно 

обрати з урахуванням фактичних обставин, що стосуються звернення, 

та наявних у нього повноважень, яких закріплено законом. Крім того, 

поняття «об’єктивної перевірки» є оціночним, тому уповноважений 

суб’єкт має альтернативу вибору повноважень, які забезпечуватимуть 

його об’єктивність; 

принцип доступу до незалежного та безстороннього суду теж має 

прояв під час розгляду звернень громадян суб’єктами публічної 

адміністрації, адже саме суд покликано захищати та охороняти права, 
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свободи та законні інтереси приватних осіб від порушень, рішень та 

бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації. Цей принцип 

виражається у ст. 17 Закону України «Про звернення громадян», де 

вказано, що рішення вищого державного органу, який розглядав 

скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду 

в термін, передбачений законодавством України;  

принцип дотримання прав людини під час розгляду  звернень 

громадян суб’єктами публічної адміністрації означає визнання 

найвищою цінністю людину, її прав і свобод, усіх інших цінностей 

зокрема, держава і закон – є вторинними. Проявом цього принципу 

можна вважати положення ст.  5 Закону України «Про звернення 

громадян», якою забезпечується право на свободу думки і слова (ст.  34 

Конституції України) при поданні звернення; ст.  10 Закону України 

«Про звернення громадян», якою встановлено заборону розголошення 

відомостей, що містяться у зверненнях (ст.  31 Конституції України).  

Безумовний пріоритет прав і свобод людини в діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації має бути дотримано. Жодна інша мета не може 

слугувати підставою для обмеження чи скасування основних прав і 

свобод особи; 

сутність принципу заборони дискримінації та рівності перед 

законом під час розгляду звернень громадян суб’єктами публічної 

адміністрації корелює з такими положеннями Закону України «Про 

звернення громадян» як ст.  7, відповідно до якої забороняється відмова 

в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, 

партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність 

громадянина, незнання мови звернення.  

Наступний «мегапринцип», якому мають слідувати суб’єкти 

публічної адміністрації під час розгляду звернень, є принцип 

належного врядування, що передбачає забезпечення участі у прийнятті 
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рішень, прозорості та неупередженості під час прийняття рішення, 

дотримання підзвітності.  

Щодо участі у прийнятті рішень під час розгляду звернень 

громадян суб’єктами публічного адміністрування, то ст. 18 Закону 

України «Про звернення громадян» закріплено право громадян: 

особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та 

брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви; знайомитися з 

матеріалами перевірки; подавати додаткові матеріали або наполягати 

на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу; бути присутнім 

при розгляді заяви чи скарги; користуватися послугами адвоката або 

представника трудового колективу, організації, яка здійснює 

правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому 

законом порядку; одержати письмову відповідь про результати 

розгляду заяви чи скарги; висловлювати усно або письмово вимогу 

щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги; вимагати 

відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень 

встановленого порядку розгляду звернень  [363]. 

Прозорість під час розгляду звернень суб’єктами публічного 

адміністрування забезпечується через зобов’язання суб’єктів 

публічного адміністрування таким чином організувати своє 

функціонування, щоб процеси та належне інформаційне забезпечення 

були доступними приватним особам для ознайомлення. Вказане може 

досягатися шляхом інформування суб’єктами публічної адміністрації 

населення через засоби масової інформації, офіційні веб -сайти, 

інформаційні стенди тощо про поточні справи, заплановані заходи та 

прийняті рішення.  

Принцип ефективності під час розгляду звернень суб’єктами 

публічної адміністрації полягає у застосуванні оптимально-можливих, 

раціональних та результативних засобів для досягнення мети розгляду 

звернення, а також використання суб’єктом публічної адміністрації 



251 

 

індивідуально-визначених методик та форм діяльності. Для 

забезпечення принципу ефективності під час здійснення розгляду 

звернень громадян суб’єктами публічної адміністрації має 

застосовуватися метод кількісних змін, тобто збільшення структурного 

складу працівників, створення нових підрозділів, використання нових 

методик та форм діяльності, а також метод якісних змін, а саме – 

наукова організація праці, яка полягає у впровадженні досягнень 

науково-технічного прогресу у діяльність працівників, які б найбільше 

враховували особливості окремого звернення.  

Ефективність, крім іншого, відображається через оперативність  

(строковість), що під час розгляду звернень громадян суб’єктами 

публічної адміністрації має прояв у чітко визначених строках. Так, 

Законом України «Про звернення громадян» чітко визначено терміни, 

протягом яких суб’єкт публічної адміністрації, до якого звертаються, 

повинен розглянути звернення. Відповідно, 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.  

Однак проаналізувавши судову практику, а саме справи про 

порушення права на звернення громадян, дає змогу стверджувати про 

присутність випадків порушення принципу оперативності 

(строковості). Прикладом такого порушення є Постанова по справі 

№ 802/858/16-а Вінницького окружного адміністративного суду, по 

якій розглянуто факт порушення строків розгляду звернення [334]. 
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Ефективність під час розгляду звернень громадян включає вимогу 

доцільності, що опосередковує вибір найбільш оптимальних із 

передбачених законом інструментів публічного адміністрування для 

досягнення мети розгляду звернень громадян. 

Загалом, процес розгляду звернень громадян являє собою 

цілеспрямовану сукупність дій, що забезпечують погодження і 

координацію праці з метою досягнення суспільно значимих цілей та 

вирішення поставлених завдань, яких зазначено у змісті звернення. Під 

час здійснення суб’єктами публічної адміністрації діяльності щодо 

розгляду звернень, має бути дотримано принцип верховенства права, 

який, крім іншого, детермінується через заборону зловживання 

дискреційними повноваженнями. Крім того, коли особа реалізує 

об’єктивне право на звернення, з одного боку, вона вступає у 

конкретні правовідносини, набуваючи статусу заявника, що виражено 

у сукупності відповідних прав та обов’язків. До прав особи належить і 

право на вимогу, щоб розгляд її звернення відбувався з  дотриманням 

вимог об’єктивності та законності.  

Показово, що правомочність субʼєкта публічної адміністрації на 

застосування розсуду закріплено Законом України «Про звернення 

громадян» без прямої вказівки на це. Так, у відповідності зі ст.  19 

Закону України «Про звернення громадян», 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 [363]. Проте яких саме повноважень буде реалізовано 

зазначеними суб’єктами для цього, – законом не зазначено. 

Уповноважений суб’єкт публічної адміністрації має їх самостійно 

обрати, з урахуванням фактичних обставин, що стосуються звернення 

та наявних у нього повноважень, яких закріплено законом. Крім того, 
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поняття «об’єктивної перевірки» є оціночним, а тому уповноважений 

суб’єкт має альтернативу вибору повноважень, які забезпечуватимуть 

його об’єктивність. 

Необхідно зазначити, що  розсуд є категорією в адміністративному 

праві, яка відображає специфіку діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації. Загалом поняття розсуду визначається як обрання 

альтернативного варіанту поведінки, який є найбільш прийнятним у 

визначених суспільних відносинах для визначеного суб’єкта цих 

відносин. 

Аналіз юридичної літератури свідчить про те, що під час розгляду 

звернень громадян суб’єкт публічної адміністрації здійснює вибір, 

який формується в процесі творчої діяльності для ухвалення 

правомірних рішень і здійснення дій повноважним суб’єктом у рамках 

його компетенції для вирішення питання, яке є предметом звернення 

[426, с. 328; 444, с. 188]. 

У той же час, слід сказати, що нормативне закріплення поняття 

«адміністративний розсуд» є відсутнім. Поряд із цим, у положеннях 

Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Методології 

проведення антикорупційної експертизи» від 23.06.2016  р. було надано 

тлумачення поняття «дискреційні повноваження», яке є тісно 

пов’язаним із поняттям «адміністративний розсуд у діяльності 

публічної адміністрації», тому що за їх допомогою відображається 

одне й теж саме – спосіб реалізації компетенції суб’єктів публічної 

адміністрації.  

Показовим є те, що адміністративний розсуд у діяльності 

публічної адміністрації під час розгляду звернень громадян визначає 

зміст дискреційних повноважень, які являють собою сукупність прав 

та обов’язків публічної адміністрації, що дають можливість на власний 

розсуд визначити повністю або частково один із кількох варіантів 

вирішення питань, що містяться у звернені.  
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Дискреційні повноваження щодо розгляду звернень громадян може 

бути закріплено в нормативно-правових актах, проектах нормативно-

правових актів такими способами:  

1) за допомогою оціночних понять, наприклад: «за наявності 

поважних причин орган вправі надати …», «у виключних випадках 

особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, може дозволити…», «рішення може бути прийнято, 

якщо це не суперечить суспільним інтересам…» тощо;  

2) шляхом перерахування видів рішень, що приймаються 

суб’єктом публічної адміністрації, якого уповноважено на розгляд 

звернення, не вказуючи підстав прийняття того чи іншого рішення або 

шляхом часткового визначення таких підстав;  

3) шляхом надання суб’єктові публічної адміністрації права при 

виявленні певних обставин (настанні конкретних юридичних фактів) 

приймати чи не приймати управлінського рішення залежно від власної 

оцінки цих фактів; 

4) за допомогою нормативних приписів, що містять лише окремі 

елементи гіпотези чи диспозиції правової норми, що не дозволяють 

зробити однозначного висновку про умови застосування нормативного 

припису або правові наслідки застосування такого припису [35 3]. 

Застосування адміністративного розсуду під час розгляду звернень 

має відбуватись у межах чинного законодавства, що обґрунтовується 

положеннями ст. 6 Конституції України: «органи законодавчої, 

виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у 

встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів 

України» та ст. 19: «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». Таким чином, при застосуванні адміністративного 
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розсуду суб’єктом публічної адміністрації для розгляду звернень, діяти 

у спосіб, якого не передбачено законом, видається неможливим. 

Поряд із цим, об’єктивна обумовленість як загальна ознака 

діяльності публічної адміністрації є притаманною для застосування 

адміністративного розсуду під час розгляду звернень та має вираз у 

причинах та очікуваних результатах від його застосування. Слід 

вказати, що під причинами у філософії розуміють поняття, яке означає 

попередній у часі елемент причинно-наслідкового зв’язку явищ. 

Ключові причини застосування адміністративного розсуду  під час 

розгляду звернень мають абсолютний характер. Так як наявна 

відсутність єдиного варіанту реалізації компетенції суб’єктами 

публічної адміністрації стосовно конкретно-визначених суспільних 

відносин та конкретно визначеного їх складу. У тому випадку, коли є 

декілька можливих варіантів реалізації повноважень публічної 

адміністрації стосовно конкретно-визначених суспільних відносин та 

конкретно визначеного їх складу, адміністративний розсуд буде 

застосовано в тій чи іншій мірі. Таке твердження пояснюється тим, що 

наявність у правовій реальності оціночних понять, відкритих правових 

переліків, прогалин у праві, що містять відносно визначені або 

альтернативні санкції, є очевидним, що потребує використання 

гнучких механізмів правового впливу.  

Підсумовуючи роздуми стосовно застосування суб’єктом 

публічної адміністрації адміністративного розсуду під час розгляду 

звернень громадян як детермінанти прикладного забезпечення 

принципу верховенства права, відмітимо, що застосування 

адміністративного розсуду під час розгляду звернень є проявом 

реалізації повноважень. Тобто результатом діяльності має бути 

надання відповіді на звернення, яким конкретно-визначені суспільні 

відносини будуть врегульованими та буде досягнуто стан, за якого 

дотримано та забезпечено права і свободи людини та громадянина.  
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При цьому, до ознак адміністративного розсуду під час розгляду 

звернень можна віднести такі: застосування виключно за умови 

дотримання принципу верховенства права; застосування виключно з 

урахуванням конкретно-визначених суспільних відносин та конкретно 

визначеного їх складу; застосування виключно суб’єктами публічної 

адміністрації, яких уповноважено законодавством на розгляд звернень 

громадян та до компетенції яких належить предмет конкретного 

звернення; застосування здійснюється через вибір найбільш 

оптимального варіанту використання інструментів публічного 

адміністрування для врегулювання конкретно-визначених суспільних 

відносин з конкретно-визначеним їх складом; застосування 

здійснюється у відповідності до належної мети, без наявності 

сторонніх намірів та власної вигоди.  

Загалом, застосування адміністративного розсуду під час розгляду 

звернень засновано на підставі сукупності усіх форм юридичного 

закріплення й організаційного забезпечення загальнообов’язкових 

правил поведінки у сукупності їх взаємозв’язків, через які 

об’єктивуються приписи, що регулюють реалізацію компетенції 

публічної адміністрації на підставі адміністративного розсуду.  

Аналогічний підхід щодо визначення умов застосування 

адміністративного розсуду суб’єктами публічної адміністрації 

міститься і у Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи про 

здійснення адміністративними органами дискреційних повноважень 

[397]. 

У вказаному міжнародному документі акцентовано увагу на тому, 

що, з одного боку, при здійсненні дискреційних повноважень 

адміністративний орган влади: переслідує лише ту мету, задля якої 

його наділено такими повноваженнями; дотримується принципу 

обʼєктивності й безсторонності, дотримується принципу рівності перед 

законом, не допускаючи несправедливої дискримінації; забезпечує 
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належну рівновагу між несприятливими наслідками, які його рішення 

може мати для прав, свобод чи інтересів осіб, та переслідуваною при 

цьому метою; приймає своє рішення в межах строку, прийнятного з 

точки зору питання, яке вирішується; забезпечує узгодженість 

застосування норм адміністративного права. З іншого ж боку, при 

здійсненні дискреційних повноважень адміністративний орган влади 

одночасно враховує конкретні обставини кожної справи та лише ті 

фактори, що стосуються цієї конкретної справи.  

Наголосимо, що до нормативно-правових актів, які формують 

основу застосування адміністративного розсуду під час розгляду 

звернень належать: 

1) ті, що регулюють функціонування суб’єкта публічної 

адміністрації (наприклад, Закони України «Про Кабінет Міністрів 

України» [365], «Про центральні органи виконавчої влади» [383], «Про 

Національну поліцію» [367], «Про управління обʼєктами державної 

власності» [382]); 

2) ті, що регулюють здійснення адміністративних процедур 

розгляду звернень та ухвалення за їх результатами відповіді на 

звернення у конкретних правовідносинах (наприклад, Закон України 

«Про звернення громадян» [363], Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями 

громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, 

об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях 

незалежно від форм власності, в засобах масової інформації  [349] 

тощо); 

3) ті, що регулюють правомірність застосування адміністративного 

розсуду під час розгляду звернень (наприклад, Конституція України, 

зокрема ст. 55 та ст. 124, якими встановлено правові засади судового 

контролю за діяльністю суб’єктів публічної адміністрації [182]; Кодекс 

адміністративного судочинства України, зокрема ч.  2 ст. 2, якою 
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встановлено повноваження адміністративних судів перевіряти рішення, 

дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень на предмет того, чи 

прийнято (вчинено) їх з дотриманням принципів добросовісності, 

неупередженості, розсудливості [163] тощо). 

Під час розгляду звернення суб’єкт публічного адміністрування 

має слідувати певним обмеженням, які формуються на основі 

об’єктивних та суб’єктивних факторів. Об’єктивними є фактори, яких 

встановлено на підставі нормативно-правових актів, та які є єдиними 

для усіх суб’єктів публічної адміністрації. В інших випадках 

застосування адміністративного розсуду буде мати характер 

безконтрольності, що є порушенням принципів права. Відсутність же 

законодавчих норм, якими регламентовано використання 

адміністративного розсуду, може призвести до довільного та 

неналежного використання повноважень суб’єктами публічної 

адміністрації. У той же час, суб’єктивними є фактори, яких 

встановлено на підставі індивідуального та творчого підходу особи, 

яка застосовує адміністративний розсуд, та які є відмінними у  кожному 

конкретному випадку.  

Проаналізувавши теоретико-правові основи застосування 

адміністративного розсуду у діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації під час розгляду звернень громадян приходимо до 

висновку, що на його підставі визначається зміст дискреційних 

повноважень, які являють собою сукупність прав і обов’язків публічної 

адміністрації, що дають можливість на власний розсуд визначити 

повністю або частково один із кількох варіантів вирішення питань, які 

містяться у звернені. Натомість аналіз положень чинного 

законодавства України дозволяє дійти висновку, що застосування 

адміністративного розсуду під час розгляду звернень є проявом 

реалізації повноважень, результатом чого є надання відповіді на 

звернення, яким конкретно-визначені суспільні відносини будуть 
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врегульованими та буде досягнуто стан, за якого дотримано та 

забезпечено права і свободи людини та громадянина [464]. 

Отже, аналіз теоретичних досліджень та чинного законодавства , 

яке стосується складу учасників правовідносин, які виникають при 

розгляді звернень громадян, дозволяє виокремити чотири групи 

суб’єктів, які беруть участь у правовідносинах щодо розгляду звернень 

громадян.  

Суб’єктами розгляду звернення громадян здійснюється 

погоджений вплив на конкретні суспільні відносини за допомогою 

конкретно визначених методів, інструментів, форм та які мають на 

меті забезпечення публічного інтересу у своїй діяльності  стосовно 

прийняття, попередньої обробки, розгляду звернень громадян, повинні 

керуватися вихідними теоретичними положення, основними засади 

(ідеями) адміністративного права та належного врядування. При 

цьому, застосування адміністративного розсуду під час розгляду 

звернень органами державної влади є проявом реалізації повноважень, 

результатом чого є надання відповіді на звернення, яким конкретно-

визначені суспільні відносини будуть врегульованими та буде 

досягнуто стан, за якого дотримано та забезпечено права і свободи 

людини та громадянина. До ознак застосування адміністративного 

розсуду під час розгляду звернень громадян органами державної влади 

віднесено такі: є можливим виключно за умови дотримання принципу 

верховенства права; застосування виключно з урахуванням конкретно -

визначених суспільних відносин та конкретно визначеного їх складу; є 

можливим виключно суб’єктами публічної адміністрації, яких 

уповноважено законодавством на розгляд звернень громадян та до 

компетенції яких належить предмет конкретного звернення; 

застосування здійснюється на вибору найбільш оптимального варіанту 

використання інструментів публічного адміністрування для 

врегулювання конкретно-визначених суспільних відносин з конкретно -
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визначеним їх складом; застосування здійснюється у відповідності до 

належної мети, без наявності сторонніх намірів та власної вигоди.  

 

 

3.2. Процедура розгляду усного звернення  

 

Звернення громадян не просто досягає свого адресата та 

розглядається вибірковим шляхом, його необхідно подавати у 

визначеному законом порядку для унеможливлення випадків 

зловживанням прав і свобод людини та громадянина. Вказане 

положення стосується будь-якої форми звернення, включаючи усну.  

Адміністративне провадження з розгляду звернень громадян 

характеризується низкою особливостей: на відміну від більшості 

адміністративних проваджень, котрі порушуються органами публічної 

влади, це провадження здійснюється внаслідок  волевиявлення 

громадян. Громадянин (колектив громадян) у ньому завжди є єдиним 

ініціатором та, одночасно, головною зацікавленою стороною; 

провадження по розгляду звернень громадян – це єдине 

адміністративне провадження, якого не може бути однозначно 

віднесено до розгляду конфліктних [448] або неконфліктних [459]. У 

його рамках можуть розглядатися як адміністративні справи 

«позитивного» (управлінського) характеру, так і справи, що виникають 

з приводу конфлікту між учасниками правовідносин (перший тип справ 

базується на заявах та пропозиціях громадян, другий –на їхніх 

скаргах) [28, с. 166–167]. 

Говорячи ж про процедуру розгляду звернень громадян, передусім, 

необхідно почати із того, що питання визначення поняття 

«адміністративна процедура», його співвідношення із суміжними 

правовими поняттями на теперішній час є одним із найбільш 

актуальних та дискусійних теоретичних питань. Так, в етимологічному 



261 

 

розумінні «процедура» походить своїм корінням від латинського 

procedo, що означає «проходжу, просуваюсь» [479, с. 234]. У 

загальнотеоретичному аспекті поняття «процедура» визначається як 

тривала, послідовна справа, порядок, обряд [103, с.  526]. Деякі з 

науковців стверджують, що процедура є встановленою, прийнятою 

послідовністю дій для здійснення або оформлення якої-небудь справи 

[121, с. 543]. Одне з поширених тлумачень поняття «процедура» 

передбачає, що зазначена категорія є офіційним порядком дій, 

виконання, обговорення чого-небудь [290, с. 511]. Аналіз наведених 

дефініцій дає змогу виокремити декілька спілих сутнісних ознак: по–

перше, процедура – це послідовні дії; по–друге, такі дії спрямовано на 

досягнення певного результату.  

Розглядаючи категорію «процедура» у правовому аспекті, 

О.С. Лагода зазначає, що процедура є сукупністю послідовних дій, 

однак такі дії повинно бути врегульовано нормами права та направлено 

на досягнення певного правового результату [234, с. 12]. На думку ж 

О.О. Нікольської, процедури – це реально існуючі процедурні правові 

норми, об’єднані в структуровану та систематизовану сукупність [286, 

с. 5]. 

В юридичній літературі обґрунтовано панують погляди щодо 

«адміністративної процедури» як встановлених законодавством 

правил, порядку та умов (зразок) вчинення процесуальних дій щодо 

розгляду, розв’язання і вирішення конкретної адміністративної справи 

у сфері публічного управління [174, c.  37]. Поряд із цим, Н.В. Галіцина 

визначає адміністративну процедуру як встановлений нормами 

адміністративно-процесуального права порядок діяльності владних 

суб’єктів правовідносин публічної адміністрації щодо реалізації 

нормативно-правового регулювання у сфері публічного управління та 

розгляду і вирішення конкретних адміністративних справ [88].  
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Видається, адміністративно-управлінський процес реалізується 

саме через адміністративні процедури, які впорядковують діяльність 

органів публічної адміністрації з вирішення конкретних 

адміністративних справ [33]. При цьому, особливість сучасного 

розуміння сутності адміністративних процедур полягає у тому, що, 

незважаючи на їх соціальну важливість і затребуваність, на теперішній 

час в Україні ще не прийнято єдиного нормативно -правового акта 

рівня Закону, який би врегульовував вказані питання. Існує декілька 

альтернативних законопроектів, зокрема, і проектів кодифікованих 

нормативно-правових актів. Водночас, одним із найбільш дотичних до 

проблематики правового регулювання адміністративних процедур 

вважається Закон України «Про звернення громадян» [363]. 

Аналіз наведених вище тверджень дозволяє зробити висновок, що 

процедура подання звернення громадян – це регламентований нормами 

права порядок дій у сфері публічного адміністрування, якого 

спрямовано на реалізацію та поновлення соціально-економічних, 

політичних та особистих прав і законних інтересів  людини та 

громадянина. Слід зазначити, що процедурі подання звернення 

громадян притаманні ознаки, які є загальним для усіх правових 

процедур, а саме: порядок її застосування попередньо визначено, а 

тому вона є передбачуваною; норми, що визначають процедурну 

діяльність, містяться у сукупності нормативно -правових актів різної 

юридичної сили; процедурні норми не стосуються внутрішньої сторони 

реалізації матеріальних норм, а лише передбачають зовнішній процес 

їх здійснення; нерозривність матеріальних і процедурних норм, що 

забезпечує взаємозалежність правотворчості та правореалізації, теорії 

та практики тощо [82, с. 254]. 

Процедура звернення громадян різниться в залежності від ряду 

критеріїв, наприклад: від виду звернення, від суб’єкта подання, від 

суб’єкта, до якого подано звернення, від форми подання звернення, від 
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порядку розгляду тощо. Особливості процедури звернень громадян, 

яких було подано в усній формі полягають в наступному [204]. 

В першу чергу, процедура усних звернень має визначену 

внутрішню будову – систему різноманітних стадій, розмежованих 

цілями, завданнями та предметом здійснюваних публічною 

адміністрацією управлінських дій. Процедура проходить декілька фаз 

розвитку, які послідовно змінюють одна одну: процедурні дії – етапи – 

стадії – процедура. У більшості стадій можна виокремити наявність 

певних безпосередніх цілей та завдань, а також коло суб’єктів їх 

здійснення [24, с. 287]. 

Процедура усного звернення громадянина включає такі стадії:  

1) подання 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 пропозиції про поліпшення їх 

діяльності, викриття недоліків в роботі, оскарження дії посадових осіб, 

державних і громадських органів;  

2) розгляд звернення суб’єктом, до якого його адресовано;  

3) доведення результатів розгляду звернення до особи, яка 

зверталась з відповідним поданням [363]. 

Перша стадія розглядуваної процедури складається із таких етапів 

як: донесення звернення до відповідного cуб’єкта та фіксація 

відповідного звернення. Суб’єктом подання усного звернення може 

бути як громадянин України, так і особа, яка на законних підставах  

перебуває на території України [341]. 

Донесення звернення до відповідного cуб’єкта здійснюється за 

допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні 

центри, телефонні «гарячі лінії» або на особистому прийомі.  

У першому випадку, до визначених контактних центрів віднесено 

державну установу «Урядовий контактний центр», регіональні 



264 

 

контактні центри Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і 

Севастополя, контактні центри та довідкові телефонні лінії органів 

виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України, 

державних колегіальних органів, приймальня Кабінету Міністрів 

України. При цьому, під контактним центром розуміється установа, 

організація або структурний підрозділ, на які органом покладено 

функції з приймання, попереднього розгляду та реєстрації звернень, 

що надійшли за допомогою засобів телекомунікації, консультування та 

інформування заявників, надсилання звернень підрозділам органу та 

іншим органам відповідно до компетенції для розгляду по суті 

порушених питань [317]. 

Станом на теперішній час, в Україні діє єдиний механізм взаємодії 

Офісу Президента України, державних колегіальних органів, органів 

виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України та 

Урядового контактного центру із забезпечення належного розгляду 

звернень громадян, що надходять за допомогою засобів телефонного 

зв’язку на урядову «гарячу лінію» та з використанням Інтернету через 

веб-сайт Урядового контактного центру, Єдиний веб -портал органів 

виконавчої влади, а також веб-сайт Офіційного інтернет-

представництва Президента України [318]. 

З 2019 року практику функціонування публічної адміністрації 

щодо розгляду звернень громадян доповнено можливістю їх 

опрацювання через систему «єдиного входу», що спричинено 

використанням інформаційно-комунікативних технологій в усіх сферах 

суспільних відносин.  

Нормативно запровадження концепту «єдиного входу» щодо 

опрацювання звернень громадян обумовлено прийняттям Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального 

проекту із створення «єдиного входу» опрацювання звернень громадян 

та запитів на публічну інформацію» [374]. Відповідно, опрацювання 



265 

 

звернень громадян через систему «єдиного входу» означає 

регламентований нормами права порядок дій державної установи 

«Урядовий контактний центр» у сфері публічного адміністрування, 

якого спрямовано на реалізацію та поновлення соціально-економічних, 

політичних та особистих прав і законних інтересів  людини та 

громадянина та скорочення строку розгляду звернень громадян.  

До завдань, яких необхідно досягти шляхом реалізації концепту 

«єдиного входу» опрацювання звернень можна віднести такі:  

1) впровадження та ефективне функціонування в Урядовому 

контактному центрі єдиної електронної системи  прийняття, реєстрації, 

обробки, передачі, опрацювання, розгляду,  аналізу, моніторингу стану 

та результатів розгляду, накопичення, зберігання, захисту та обліку 

звернень; 

2) побудова ефективної взаємодії органів виконавчої влади щодо 

впровадження електронного формату надання послуг та автоматизації 

надання відповідей на  звернення за допомогою програмно-технічних 

рішень імітації реальної розмови із заявником (автором звернення), 

автоматичного озвучення та опрацювання запитів роботизованою 

системою в телефонному режимі тощо;  

3) оцінка доцільності впровадження уніфікованих форм для 

звернень та для запитів на публічну інформацію;  

4) опрацювання можливості впровадження зрозумілої, доступної 

та захищеної системи ідентифікації громадян для реєстрації їх 

звернень та надання відповідей на них;  

5) запровадження простого та зручного  для громадян механізму 

відстеження статусу звернення та стану його розгляду;  

6) опрацювання можливості надання безкоштовної оперативної 

інформації на звернення в електронній формі (шляхом смс -

інформування, повідомлення на мобільний телефон, на адресу 
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електронної пошти, іншого способу інформування в електронній 

формі); 

7) забезпечення зберігання та захисту електронних документів та 

інших електронних інформаційних ресурсів і т.д. [374]. 

Урядовий контактний центр в рамках концепту «єдиного входу»  

розглядає ті звернення громадян, яких було направлено до органів 

виконавчої влади, що приєднались до експериментального проекту 

через підписання меморандуму [108; 252] В свою чергу, долучений 

орган за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України в 

рамках підписаного меморандуму має право поширити щодо себе 

експериментальний проект на звернення, які надійшли до цього органу 

через його контактний центр та/або довідкову телефонну лінію.  

Виходячи з положень нормативно-правових актів [316; 374], 

звернення громадян, які підлягають розгляду через систему «єдиного 

входу» можуть бути подані до Урядового контактного центру таким 

чином: 

за допомогою засобів телефонного зв’язку на урядову «гарячу 

лінію», інші «гарячі лінії», створені на базі Урядового контактног о 

центру; 

за допомогою використання Інтернету через веб -сайт Урядового 

контактного центру; 

за допомогою Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади;  

за допомогою офіційних веб-сайтів долучених до 

експериментального проекту органів;  

шляхом передачі звернень громадян від учасників 

експериментального проекту до Урядового контактного центру на 

основі інтеграції систем електронного документообігу виключно з 

використанням Інтернету [206]. 

При цьому, під контактним центром розуміється установа, 

організація або структурний підрозділ, на які органом покладено 
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функції з приймання, попереднього розгляду та реєстрації звернень, 

що надійшли за допомогою засобів телекомунікації, консультування та 

інформування заявників, надсилання звернень підрозділам органу та 

іншим органам відповідно до компетенції для розгляду по суті 

порушених питань [317]. 

Особливості подання звернень громадян через контактні центри 

опосередковано змістом цих звернень. Так, на базі Урядового 

контактного центру створено спеціалізовані «гарячі лінії» для звернень 

громадян щодо повідомлень з питань корупційних діянь у центральних 

і місцевих органах виконавчої влади, державних і комунальних 

установах; щодо якості надання адміністративних послуг; щодо 

звернень від громадян України, які перебувають за кордоном; щодо 

інформування громадян України, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території та районів проведення антитерористичної 

операції; з питань допомоги учасникам та постраждалим під час 

Революції Гідності; щодо звернень, отриманих від підприємців щодо 

пропозицій стосовно заходів Уряду з питань покращення умов ведення 

бізнесу; щодо випадків порушень трудового законодавства, пов’язаних 

з підвищенням мінімальної зарплати.  

Разом із тим, у січні 2018 року створено сектор прийому звернень 

з використанням жестової мови управління організації прийому 

звернень для можливості громадян з порушенням функцій мовлення та 

слуху за допомогою Skype-зв’язку звернутися на урядову «гарячу 

лінію» із пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), 

скаргами, адресованими органам виконавчої влади [305]. 

Щодо етапу фіксації усного звернення, яке подано через визначені 

контактні центри, телефонні «гарячі лінії», необхідно зазначити 

наступне. Специфікою усного звернення є одночасність його подання 

та ознайомлення з його змістом особою, яка приймає звернення. На 

кожне усне звернення створюється електронна реєстраційна картка, в 
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якій зазначаються: прізвище, власне ім’я та по батькові заявника, 

номер контактного телефону, місце проживання, електронна та 

поштова адреси, суть порушеного питання, пропозиції (зауваження), 

заяви (клопотання), скарги, дата подання звернення, інші відомості (за 

згодою особи). Кожному зверненню надається індивідуальний номер.  

Урядовий контактний центр приймає звернення, здійснює їх 

реєстрацію, попередній розгляд та передає органам відповідно до 

компетенції, проводить моніторинг розгляду звернень, надає заявникам 

необхідні роз’яснення, довідкову інформацію за допомогою засобів 

телекомунікації, а також відповіді на звернення з питань, що не 

потребують розгляду органами, що відображено в Єдиній електронній 

базі даних звернень [318]. 

Уявляється доцільним зазначити, що Урядовий контактний центр в 

контексті впровадження концепту «єдиного входу» опрацювання 

звернень громадян, реалізує й інші повноваження, наприклад: 

інформує громадськість про функціонування Єдиної системи; виявляє 

за результатами аналізу звернень проблемні питання державної 

політики, що потребують прийняття управлінських рішень, а також 

питання, що можуть спричинити соціальне напруження в суспільстві, 

та інформує про це органи; проводить моніторинг розгляду звернень 

органами та оприлюднює відповідну інформацію на веб -сайті 

Урядового контактного центру; проводить аналіз звернень з метою 

формування бази типових роз’яснень та надання типової довідкової 

інформації, доступної через веб -сайт Урядового контактного центру; 

забезпечує функціонування Єдиної електронної бази даних звернень 

тощо [317]. 

Необхідною умовою опрацювання звернень громадян в межах 

концепту «єдиного входу» є захист отриманої інформації [198]. 

Відповідно, з одного боку, усі звернення розглядаються Урядовим 

контактним центром повинні оброблятися в системі із застосуванням 
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комплексної системи захисту інформації з підтвердженою 

відповідністю [359], а з іншого боку – з дотриманням положень щодо 

захисту персональних даних [360]. При цьому, Урядовий контактний 

центр та учасники відпрацьовують шляхи спрощеного отримання згоди 

на розголошення відомостей, що містяться у зверненнях на підс таві 

того, що відповідно до ст. 10 Закону України «Про звернення 

громадян» заборона на розголошення інформації, не поширюється на 

випадки повідомлення інформації, що міститься у зверненні, особам, 

які мають відношення до вирішення справи [374]. 

Усне звернення, яке подано через визначені контактні центри, та 

не відповідає вищезазначеним вимогам щодо надання персональних 

даних особи, яка звертається визначається як анонімне та не 

реєструється. Виключення становлять випадки стосовно повідомлення 

про вчинення корупційного правопорушення, в якому наведено 

інформацію щодо конкретної особи та яке містить фактичні дані, що 

можуть бути перевірені.  

Хоча не має конкретної вимоги щодо стилю викладу усного 

звернення, воно має бути на українській мові [347] та не може 

викладатись через ненормативну лексику, образи, заклики до 

розпалювання національної, расової, релігійної ворожнеч. В 

протилежному випадку, працівник контактного центру має право 

припинити спілкування з ним та заблокувати його контакт за 

допомогою технічних засобів для унеможливлення прийняття від нього 

звернень [318]. 

Особливості подання усних звернень через телефонні «гарячі 

лінії» полягають у специфіці діяльності суб’єкта, до якого подано 

звернення. Більшість суб’єктів публічного адміністрування, 

запровадили системи «гарячих ліній», що стосуються їх 

функціонування та компетенції. Наприклад, при Міністерстві 

внутрішніх справ України створено «гарячу лінію» з метою 



270 

 

вдосконалення роботи із забезпечення розгляду звернень громадян, 

вивчення проблемних питань у діяльності Міністерства внутрішніх 

справ України, Національної гвардії України та центральних органів 

виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ 

України, та налагодження зворотного зв’язку із громадянами.  

Можна виокремити загальний порядок розгляду усних звернень до  

Міністра внутрішніх справ України та спеціальний.  Спеціальний 

порядок застосовується у разі надходження звернень про надзвичайні 

ситуації, кримінальні правопорушення або події, які загрожують 

державній безпеці України, можуть викликати суспільний резонанс та 

потребують невідкладного реагування, а також про надзвичайні події 

або повідомлень про вчинення корупційного правопорушення за 

участю працівників Міністрества внутрішнійх справ, Націо нальної 

гвардії України та центральних органів виконавчої влади. У цьому 

випадку, на етапі фіксації звернення, його електронна реєстраційна 

картка негайно подається працівником, який забезпечує діяльність 

«гарячої лінії», до Департаменту організаційно -апаратної роботи 

Міністерства внутрішніх справ України для доповіді керівництву [355]. 

Щодо усного звернення, яке подається через особистий прийом 

громадян, то на етапі донесення звернення до відповідного cуб’єкта 

відбувається висловлення звернення з врахуванням загальних вимог, 

які висуваються до них. При цьому, першочергово прийнятими на 

особистий прийом мають право Герої Радянського Союзу, Герої 

Соціалістичної Праці, особи з інвалідністю внаслідок війни [363]. 

На етапі фіксації усного звернення, яке подано через особистий 

прийом громадян мають бути проведені дії з обліку особистого 

прийому громадян на картках, у журналах або за допомогою 

електронно-обчислювальної техніки. Журнальна форма реєстрації 

пропозицій, заяв і скарг та обліку особистого прийому громадян 
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допускається в організаціях з річним обсягом надходження до 600 

пропозицій, заяв та скарг і такою ж кількістю звернень громадян на 

особистому прийомі. Письмові та усні пропозиції, заяви і скарги, 

подані на особистому прийомі, також підлягають централізованій 

реєстрації на реєстраційно-контрольних картках, придатних для 

оброблення персональними комп’ютерами, або в журналах.  

Автоматизовані реєстрація пропозицій, заяв і скарг та облік 

особистого прийому громадян здійснюються з реєстраційно -

контрольних форм шляхом введення в персональний комп’ютер таких 

елементів: дата надходження звернення; прізвище, ім’я, по батькові, 

категорія (соціальний стан) заявника; звідки одержано звернення, дата, 

індекс, контроль; порушені питання (короткий зміст, індекси; зміст і 

дата резолюції, прізвище автора, виконавець, термін виконання; дата 

надіслання, індекс і зміст документа, прийняті рішення, дата зняття з 

контролю; номер справи за номенклатурою). Склад зазначених 

елементів за необхідності може бути доповнений (розписка виконавця 

в одержанні документа, хід виконання тощо). Порядок розміщення 

елементів у разі проведення автоматизованої реєстрації може 

визначатись організацією [349]. 

Особливості подання усного звернення через особистий прийом 

громадян полягають у специфіці діяльності адресата звернення. Їх 

відображено у відповідних підзаконних нормативно-правових актах. 

Наприклад, організація та проведення особистого прийому громадян 

посадовими особами Державної казначейської служби України  

здійснюється у визначені дні та години за попереднім записом згідно з 

графіком, який затверджує Голова Казначейства. Крім осіб, яким на 

законодавчому рівні надано право першочергового розгляду усних 

звернень, цим правом користуються і жінки, яким присвоєно почесне 

звання України «Мати-героїня». Інформація про порядок і графік 

особистого прийому громадян розміщується на офіційному веб -порталі 
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Казначейства та у вестибюлі адміністративної будівлі Казначе йства та 

в місці, доступному для вільного огляду громадянами.  

Для того, щоб подати усне звернення на особистому прийомі 

проводиться попередній запис (через працівників Управління 

організаційно-розпорядчої роботи, зв’язків з громадськістю та 

міжнародного співробітництва; через працівників Управління 

діловодства; через працівників відповідних підрозділів за телефонами, 

зазначеними у графіку особистого прийому громадян). Попередній 

запис на особистий прийом до Голови Казначейства та заступників 

Голови Казначейства здійснюється не пізніше ніж за 7 днів до дати 

прийому, а до керівників структурних підрозділів – не пізніше ніж за 1 

день до дати прийому. Про попередній запис на прийом відповідні 

посадові особи повідомляються.   

Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути 

присутні їх представники, повноваження яких оформлені в 

установленому чинним законодавством порядку, та/або особи, які 

перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають 

документи, що підтверджують їх особу та повноваження. Проте, 

присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не 

допускається, а неповнолітні особи та особи, визнані судом у 

встановленому порядку недієздатними не можуть прийти на прийом 

без участі їхніх законних представників [319]. 

Прикладом, конкретизації положень щодо порядку прийняття та 

розгляду звернень громадян, яких подано на особистому прийомі, є 

його організація у Державному агентстві лісових ресурсів України та 

його територіальних органах. При цьому, вбачаються суперечливим и 

положення про підстави відмови особі у попередньому записі на 

прийом. До таких підстав, серед іншого, віднесено звернення з питань, 

що не належать до компетенції Держлісагентства  та його 

територіальних органів [320]. 
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Затяжною видається процедура особистого прийому у 

Національній службі здоров’я України. Відповідно, попередній запис 

на особистий прийом до керівництва здійснюється відділом 

документообігу, архіву та організаційного забезпечення 

Адміністративного управління на підставі письмової заяви, в якій  

зазначаються, крім необхідних відомостей, і матеріали, що надаються 

громадянином для обґрунтування заяви, яка подається. Запис має 

відбутись особисто не пізніше ніж за сім днів до дня прийому до 

структурного підрозділу. Згодом, Відділ складає списки громадян, які 

виявили бажання потрапити на особистий прийом до керівництва та 

подає матеріали, викладені у зверненнях громадян, для вивчення та 

опрацювання до структурних підрозділів відповідно до їх компетенції 

не пізніше ніж за три дні до прийому. У цей же термін, Відділ 

повідомляє громадян про дату та час, на які їх запрошено, або про 

відмову в записі на особистий прийом за наявності підстав, визначених 

підстав у телефонному режимі [321]. 

Цікавою уявляється ситуація, якщо особа не змогла відповісти на 

телефонний дзвінок чи запропонований конкретний час прийому не є 

прийнятним для особи, то тоді звернення буде відтерміновано на 

невизначений термін або його необхідно подавати в письмовому 

порядку. 

Щодо розгляду усного зверненням та доведення до відома йог о 

результатів до особи, яка звернулась, то зафіксовані належним чином 

усні звернення характеризуються тим же порядком  доведення до 

відома його результатів до особи, яка звернулась, що і звернення, яких 

подано письмово [349; 363]. 

Слід вказати, що специфічними є вимоги щодо організації 

особистих та виїзних прийомів громадян у районній державній 

адміністрації. Так, особисті та виїзні прийоми громадян за місцем 

роботи і проживання громадян проводяться з метою сприяння у 
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вирішенні проблемних питань, з якими громадяни звертаються до 

керівництва районної державної адміністрації відповідно до чинного 

законодавства.  

Особисті та виїзні прийоми проводяться керівництвом районної 

державної адміністрації згідно з затвердженими графіками, які 

розробляються сектором документообігу та роботи зі зверненнями 

громадян апарату районної державної адміністрації , затверджуються 

головою районної державної адміністрації і оприлюднюються у 

засобах масової інформації та на веб -сайті районної державної 

адміністрації.  

Особи, які не є громадянами України, але знаходяться на її 

території, мають таке ж право на особистий прийом, як і громадяни 

України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.  

Особистий прийом громадян в районній державній адміністрації 

проводять голова, перший заступник, заступник голови 

райдержадміністрації відповідно до затвердженого графіка та з питань, 

вирішення яких належить до повноважень районної державної 

адміністрації, а також відповідно до розподілу функціональних 

обов’язків. 

І у вказаному аспекті, видається, слід зупинитися на правовому 

статусі сектору документообігу та роботи зі зверненнями громадян 

апарату районної державної адміністрації. Так, сектор документообігу 

та роботи зі зверненнями громадян апарату районної державно ї 

адміністрації утворюється головою районної державної адміністрації і 

є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації.  

При цьому, сектор документообігу та роботи зі зверненнями 

громадян апарату районної державної адміністрації у своїй діяльності 

керується Конституцією і законами України, указами і 

розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради, 

постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 
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розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної 

державних адміністрацій, Положенням про апарат районної державної 

адміністрації, наказами по апарату районної державної адміністрації.  

Структура і чисельність працівників сектору документообігу та 

роботи зі зверненнями громадян апарату районної державної 

адміністрації є складовою частиною апарату районної державної 

адміністрації і затверджується відповідним розпорядженням голови 

районної державної адміністрації.  

Слід вказати, що сектор документообігу та роботи зі зверненнями 

громадян апарату районної державної адміністрації створюється для 

забезпечення організації діловодства в апараті районної державної 

адміністрації, організації прийому громадян, розгляду пропозицій, заяв 

і скарг громадян, надання методичної допомоги в організації роботи по 

веденню діловодства структурними підрозділами районної державної 

адміністрації та здійснення координації роботи по контролю за 

виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів 

України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і 

доручень голів обласної та районної державних адміністрацій та 

реагування на запити і звернення народних депутатів України та 

депутатів місцевих рад.  

Сектор документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату 

районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього 

завдань: 

здійснює ведення діловодства в апараті районної державної 

адміністрації, в тому числі, з документами з грифом «Для службового 

користування» (крім документів ДСК з літерою «М»);  

приймає, здійснює попередній розгляд і реєструє документи в 

відповідних електронних системах або журналах, передає документи за 

їх призначенням, а також іншу документацію апарату районної 
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державної адміністрації, реєструє і відправляє вихідну 

кореспонденцію, веде довідкову картотеку;  

протоколює, обліковує, оформляє та зберігає протоколи засідань 

колегії районної державної адміністрації, розмножує підготовлені 

матеріали до засідання колегії;  

здійснює розмноження розпоряджень голови районної державної 

адміністрації, доручень голови районної державної адміністрації, його 

заступника та керівника апарату, забезпечує своєчасне доведення 

розпорядчих документів, інших вихідних документів до структурних 

підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих комітетів 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

службових осіб та громадян, у необхідних випадках видає копії, 

виписки з прийнятих розпорядчих чи вихідних документів;  

інформує керівництво районної державної адміністрації у разі 

порушення термінів виконання документів органів влади вищого рівня;  

складає зведену номенклатуру справ районної державної 

адміністрації, забезпечує контроль за правильністю формування справ, 

забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та 

підготовки справ для передачі в архів;  

готує та подає копії розпоряджень голови районної державної 

адміністрації в організаційний відділ апарату облдержадміністрації;  

здійснює оформлення, облік і зберігання протягом установленого 

строку розпоряджень та доручень голови адміністрації, інших вихідних 

чи внутрішніх документів районної державної адміністрації;  

забезпечує організаційно-технічне обслуговування прийому 

громадян у районної державної адміністрації, веде облік пропозицій, 

заяв і скарг, що надходять на ім’я голови районної державної 

адміністрації , контролює строки їх розгляду; 

здійснює ведення бази персональних даних «Звернення громадян»;  
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проводить в структурних підрозділах районної державної 

адміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої 

влади та в органах місцевого самоврядування перевірки до тримання 

законодавства щодо роботи зі зверненнями громадян;  

за дорученням голови районної державної адміністрації перевіряє 

в структурних підрозділах районної державної адміністрації стан 

організації діловодства;  

забезпечує культуру діловодства в апараті адміністрації та 

структурних підрозділах, що не є юридичними особами публічного 

права, сприяє підвищенню ділової кваліфікації працівників 

структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих 

комітетів органів місцевого самоврядування, які займаються 

діловодством; 

надає консультації, здійснює методичну та практичну допомогу з 

питань організації діловодства, спрямовану на правильне застосування, 

додержання актів законодавства структурними підрозділами районної 

державної адміністрації, органами місцевого самоврядування;  

здійснює контроль за правильністю користування документами в 

апараті районної державної адміністрації, готує довідки, звіти, 

відповіді, що належать до компетенції Сектору документообігу та 

роботи зі зверненнями громадян апарату районної державної 

адміністрації, інформації з питань діловодства;  

бере участь у розробці і виданні довідників та інших посібників, 

необхідних для роботи адміністрацій, виконавчим комітетам органів 

місцевого самоврядування;  

формує електронну базу розпоряджень та доручень голови 

районної державної адміністрації, подає розпорядження голови 

районної державної адміністрації для оприлюднення на веб -сайті 

районної державної адміністрації;  
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здійснює координацію заходів щодо забезпечення контролю за 

виконанням документів органів влади вищого рівня, власних 

документів районної державної адміністрації, запитів та звернень 

народних депутатів України та депутатів місцевих рад;  

проводить свою діяльність на основі місячних і річних (на 

виконання програм з довгостроковим періодом виконання, а також 

інших програм) планів, що затверджуються керівником апарату 

районної державної адміністрації;  

здійснює підготовку проектів розпоряджень і доручень голови 

районної державної адміністрації з питань, що належать до 

компетенції Сектору документообігу та роботи зі зверненнями 

громадян апарату районної державної адміністрації;  

погоджує проекти розпоряджень та доручень голови районної 

державної адміністрації в частині дотримання в документах вимог 

діловодства; 

бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної 

державної адміністрації, проектів наказів керівника апарату районної 

державної адміністрації, проектів нормативно -правових актів, 

головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної 

державної адміністрації;  

бере участь у підготовці звітів голови районної державної 

адміністрації; 

готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами 

інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної 

державної адміністрації;  

організовує та координує в установленому порядку доступ до 

публічної інформації, розпорядником якої є районна державна 

адміністрація. Контролює роботу щодо надходження, розгляду, 

опрацювання, обліку, систематизації, аналізування, надання відповідей 

на запити, що надходять до районної державної адміністрації, а також 
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надає консультації під час оформлення таких запитів та роз’яснює 

порядок застосування законодавства про доступ до публічної 

інформації; 

готує матеріали для інформування населення про стан здійснення 

визначених законом повноважень; 

забезпечує у межах своїх повноважень виконання вимог 

законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;  

забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної 

політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;  

забезпечує захист персональних даних; 

приймає участь у проведенні інших заходів та робіт, визначених 

розпорядженнями та дорученнями керівництва районної державної 

адміністрації; 

виконує інші функції, які випливають з покладених на нього 

завдань. 

У процесі вирішення питань, які належать до його компетенції, 

сектор документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату 

районної державної адміністрації взаємодіє з іншими структурними 

підрозділами районної державної адміністрації, територіальними 

органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування.  

Говорячи про права сектору документообігу та роботи зі 

зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації, слід 

вказати, що він має право:  

повертати підрозділам апарату та структурним підрозділам 

районної державної адміністрації, виконавчим комітетам органів 

місцевого самоврядування проекти та інші документи, в яких порушені 

вимоги інструкції по діловодству;  

одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби - відповідні 

документи від структурних підрозділів районної державної 
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адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування;  

брати участь в засіданнях колегій, виконкомів, нарадах, що 

проводяться в районній державній адміністрації, територіальних 

органах центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого 

самоврядування; 

вносити в установленому порядку відповідні пропозиції і 

перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених 

попередніми перевірками з питань що належать до його компетенції; 

вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження 

строків виконання документів та стану роботи з реагування на запити і 

звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.  

Разом із тим, сектор документообігу та роботи зі зверненнями 

громадян апарату районної державної адміністрації очолює завідувач 

сектору, який призначається на посаду і звільняється з посади 

керівником апарату районної державної адміністрації згідно із 

законодавством про державну службу. При цьому, у своїй діяльності 

сектор документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату 

районної державної адміністрації підпорядковується голові та 

керівнику апарату районної державної адміністрації.  

Що стосується повноважень завідувача сектору документообігу та 

роботи зі зверненнями громадян апарату районної державної 

адміністрації, то завідувач: 

керує діяльністю сектору документообігу та роботи зі зверненнями 

громадян апарату районної державної адміністрації і несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на  сектор документообігу та 

роботи зі зверненнями громадян апарату районної державної 

адміністрації завдань, забезпечує виконання планів роботи сектору 

документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату районної 

державної адміністрації;  
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визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками 

сектору документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату 

районної державної адміністрації, забезпечує підвищення їх ділової 

кваліфікації;  

вносить на розгляд голови районної державної адміністрації, 

керівника апарату районної державної адміністрації пропозиції з 

питань, що належать до компетенції с документообігу та роботи зі 

зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації;  

звітує перед головою районної державної адміністрації, 

керівником апарату районної державної адміністрації про виконання 

покладених на сектор документообігу та роботи зі зверненнями 

громадян апарату районної державної адміністрації завдань та 

затверджених планів роботи;  

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, 

що належать до компетенції сектору документообігу та роботи зі 

зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації, та 

розробляє проекти відповідних рішень;  

організовує разом з відділом організаційної, інформаційної, 

юридичної роботи, управління персоналом та внутрішньої політики 

апарату районної державної адміністрації роботу з підвищення 

кваліфікації працівників сектору документообігу та роботи зі 

зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації;  

вносить в установленому порядку подання про присвоєння рангів 

державного службовця, заохочення працівників сектору 

документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату районної 

державної адміністрації та накладання дисциплінарних стягнень;  

розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та 

підвищення ефективності роботи сектору документообігу та роботи зі 

зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації;  
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забезпечує додержання працівниками сектору документообігу та 

роботи зі зверненнями громадян апарату районної державної 

адміністрації правил внутрішнього трудового розпорядку;  

формує вхідну кореспонденцію, що надходить до районної 

державної адміністрації та передає її керівнику апарату районної 

державної адміністрації;  

виконує інші обов’язки, покладені на нього головою та керівником 

апарату районної державної адміністрації.  

Слід вказати, що завідувач сектору документообігу та роботи зі 

зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації є 

секретарем колегії районної державної адміністрації.  

Показово, що працівники сектору документообігу та роботи зі 

зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації 

призначаються на посаду і звільняються з посади керівником апарату 

районної державної адміністрації в установленому порядку. При 

цьому, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору 

документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату районної 

державної адміністрації визначає голова районної державної 

адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень при 

затвердженні загальної структури чисельності та фонду оплати праці 

працівників апарату районної державної адміністрації. Сектор 

документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату районної 

державної адміністрації утримується за рахунок коштів Державного 

бюджету України в межах граничної чисельності та фонду оплати 

праці апарату районної державної адміністрації.  

Між тим, графіки особистого прийому громадян керівниками 

структурних підрозділів районної державної адміністрації 

затверджуються керівниками цих підрозділів та розміщуються на 

офіційному веб-сайті районної державної адміністрації у розділі 

«Влада і громадськість» в підрозділі «Графіки прийому громадян».  
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Герої Радянського Союзу, Герої України, Герої Соціалістичної 

праці, інваліди Великої Вітчизняної війни, жінки, яким присвоєно 

почесне звання України «Мати-героїня», мають право на 

першочерговий прийом.  

З метою якісного проведення особистого прийому громадян та з 

урахуванням часу проведення особистого прийому, кількість осіб, які 

потраплять на прийом визначає посадова особа, яка здійснює 

особистий прийом громадян.  

Під час особистого прийому громадян до керівництва 

райдержадміністрації з’ясовується прізвище, ім’я, по батькові, місце 

проживання громадянина, який записується на прийом, номери його 

контактних телефонів (мобільний/стаціонарний), категорія/соціальний 

стан заявника, зміст порушених питань, до яких посадових осіб чи 

органів державної влади він звертався і яке прийнято рішення. Далі 

визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції 

яких належить вирішення цього питання, вивчаються документи, інші 

матеріали, що подаються громадянами для обгрунтування своїх заяв, 

скарг та пропозицій.  

Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що 

не стосуються його звернення.  

Якщо громадянин звертається до районної державної адміністрації 

повторно, з’ясовується, до кого із заступників голови 

райдержадміністрації абс якого структурного підрозділу районної 

державної адміністрації він уже звертався і яке рішення було 

прийнято. Після цього перевіряються попередні звернення, матеріали 

по їх розгляду, висновки, довідки, відповіді установ і організацій, які 

розглядали питання раніше, надаються необхідні роз’яснення та 

можлива допомога.  

Громадяни, які звертаються із питаннями, що знаходяться за 

дорученням керівництва районної державної адміністрації на розгляді 
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у структурних підрозділах районної державної адміністрації, головою 

райдержадміністрації з цих же питань не приймаються.  

Прийом громадян головою райдержадміністрації не проводиться за 

умови звернення: 

одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо це 

питання вирішено по суті (надано вичерпні роз’яснення);  

з питання оскарження рішення з порушенням терміну його 

подання, визначеного ст. 17 Закону України «Про звернення громадян»  

[363]; 

особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли 

від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження 

якого оформлені у встановленому чинним законодавством порядку);  

у разі, якщо питання не відноситься до компетенції районної 

державної адміністрації.  

Забороняється відмова громадянинові в особистому прийомі з 

підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, мовних або інших ознак. 

Для належної організації особистого прийому головою 

райдержадміністрації працівник сектору документообігу та роботи зі 

зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації : 

за погодженням із головою райдержадміністрації та для 

забезпечення кваліфікованого роз’яснення порушених громадянами 

питань запрошує взяти участь в особистому прийомі окремих 

керівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

установ, організацій в районі та інших;  

організовує проведення та бере участь в особистому прийомі 

громадян; 

у день проведення особистого прийому громадян головою 

райдержадміністрації залучає при потребі керівників структурних 
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підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у районі для 

надання необхідної допомоги у вирішенні питань громадянам, які 

прибули на особистий прийом без попереднього запису;  

за результатами прийому оформляє і вносить у реєстраційно -

контрольні картки в електронній програмі «Звернення громадян» 

резолюції та доручення голови райдержадміністрації.  

Посадова особа, яка проводить особистий прийом громадян, 

зобов’язана забезпечити прийом усіх громадян у день їх звернення з 

урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку органу чи 

установи, де проводиться такий прийом.  

Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути 

присутні їх представники, повноваження яких оформлені в 

установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних 

відносинах із цими громадянам. Присутність сторонніх осіб під час 

проведення особистого прийому громадян не допускається. 

Представники засобів масової інформації можуть бути присутні на 

прийомі громадян лише за згодою заявника.  

Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає 

питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства 

обґрунтоване роз’яснення та дає доручення керівникам, до компетенції 

яких відноситься вирішення цього питання.  

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими 

звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, 

одинокі матері учасники проведення антитерористичної операції та 

інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.  

Якщо неможливо вирішити порушене у зверненні громадянина 

питання безпосередньо на особистому прийомі, то воно розглядається 

у тому ж порядку, що й письмове звернення.  
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Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не 

входить до компетенції районної державної адміністрації, посадова 

особа, яка веде особистий прийом, роз’яснює громадянину, до якого 

органу чи посадової особи він має звернутися за його вирішенням.  

Усні звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян, подані під 

час особистого прийому голові райдержадміністрації, реєструються та 

опрацьовуються відповідно до Інструкції і Порядку розгляду 

письмових звернень громадян в районній державній адміністрації з 

урахуванням чинного законодавства України.  

Звернення, що надійшли до голови райдержадміністрації на 

особистому прийомі громадян, контролюються ним особисто.  

Працівники сектору документообігу та роботи зі зверненнями 

громадян апарату районної державної адміністрації  проводять 

систематичний аналіз звернень громадян, прийнятих на особистому 

прийомі громадян, та узагальнену інформацію надають голові 

райдержадміністрації. 

Про результат розгляду звернення на особистому прийомі до 

голови райдержадміністрації громадянину повідомляється письмово 

або усно (за його бажанням).  

Особистий прийом громадян першим заступником голови, 

заступником голови райдержадміністрації здійснюється згідно з 

графіком та з питань, що стосуються повноважень відповідно до 

розподілу функціональних обов’язків.  

Під час особистого прийому з’ясовується прізвище, ім’я, по 

батькові, місце проживання громадянина, номери його контактних 

телефонів (мобільний/стаціонарний), категорія/соціальний стан 

заявника, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи 

органів влади він звертався і яке було прийнято рішення, вивчаються 

документи, інші матеріали, що подаються громадянином.  
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Прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати -

героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної 

Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України проводиться в 

першочерговому порядку.  

Працівник сектору документообігу та роботи зі зверненнями 

громадян апарату районної державної адміністрації  організовує 

проведення та бере участь в особистому прийомі громадян, за 

результатами прийому оформляє та вносить у реєстраційно-контрольні 

картки резолюції та доручення посадової особи районної державної 

адміністрації, яка проводила прийом.  

За дорученням першого заступника, заступника голови 

райдержадміністрації під час проведення особистого прийому та для 

забезпечення кваліфікованого вирішення порушених громадянином 

питань можуть бути запрошені керівники органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, установ та організацій.  

Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не 

входить до компетенції районної державної адміністрації, посадова 

особа, яка веде особистий прийом, роз’яснює громадянину, до якого 

органу чи посадової особи він скеровує це звернення для його 

вирішення. 

Усні звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян, подані під 

час особистого прийому посадової особи, реєструються та 

розглядаються відповідно до Інструкції та Порядку розгляду 

письмових звернень громадян в районній державній адміністрації та в 

установленому законодавством України порядку.  

Відповідь на звернення, що надійшло під час особистого прийому, 

надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом 

або виконавцем, що зазначений у резолюції.  

Повторний прийом громадян з питання, що вже розглядалося 

першим заступником, заступником голови райдержадміністрації 
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проводиться після детального вивчення архівних документів з 

порушеного питання, з’ясування причин, що призвели до нього, за 

необхідності надаються громадянам детальні роз’яснення та можлива 

допомога. При необхідності здійснюється запис громадян на прийом до 

голови райдержадміністрації.  

У разі не проведення з поважної причини головою, першим 

заступником голови, заступником голови райдержадміністрації 

особистого прийому громадян у передбачений графіком день, прийом 

переноситься на іншу, визначену посадовою особою, дату чи 

наступний прийом громадян відповідно до затвердженого графіка, про 

що громадян завчасно повідомляють працівники сектору  

документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату районної 

державної адміністрації. 

Відповідає за організацію та проведення особистих прийомів 

громадян керівництва районної державної адміністрації сектор 

документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату районної 

державної адміністрації. 

Що стосується організації і проведення виїзного прийому 

громадян посадовими особами районної державної адміністрації, слід 

вказати, що виїзні прийоми громадян здійснюються керівництвом 

районної державної адміністрації за місцем проживання громадян 

згідно з графіком, який  щокварталу складається сектором 

документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату районної 

державної адміністрації за пропозиціями, наданими керівництвом 

районної державної адміністрації, і затверджується головою 

райдержадміністрації.  

За дорученням керівництва райдержадміністрації для забезпечення 

кваліфікованого вирішення порушених громадянином питань під час 

проведення виїзного прийому можуть бути запрошені на виїзний 
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прийом керівники органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, установ та організацій району.  

Графік виїзних прийомів громадян направляється:  

першому заступникові голови, заступникові голови районної 

державної адміністрації для виконання;  

сектору документообігу та роботи зі зверненнями громадян 

апарату районної державної адміністрації – для розміщення його на 

веб-сайті районної державної адміністрації, організації проведення та 

обліку виїзних прийомів.  

Організація особистих виїзних прийомів проводиться сектором 

документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату районної 

державної адміністрації спільно з керівниками підприємств чи 

організацій, де заплановано проведення особистого виїзного прийому 

головами сільських рад, на території яких здійснюються прийоми.  

Органи місцевого самоврядування, керівники підприємств чи 

організацій, де заплановано проведення особистого виїзного прийому:  

доводять до відома населення інформацію про дні і час прийому 

громадян керівництвом районної державної адміністрації;  

визначають приміщення та створюють належні умови для 

проведення прийому; 

здійснюють запис громадян, та оформляють реєстраційно -

контрольні картки, які після проведення виїзного прийому передають 

сектору документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату 

районної державної адміністрації. 

Виїзні прийоми громадян головою, першим заступником, 

заступником голови райдержадмІністрації проводяться за попереднім 

записом в приміщеннях сільських радах району та у дні й години, 

визначені графіком.  
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Реєстрація громадян на виїзний прийом проводиться працівниками 

виконавчих комітетів селищної та сільських рад, що відповідають за 

роботу зі зверненнями громадян.  

Під час запису на виїзний прийом до керівництва районної 

державної адміністрації з’ясовується прізвище, ім’я, по батькові, місце 

проживання громадянина, номери його контактних телефон ів 

(мобільний/стаціонарний)., категорія/соціальний стан заявника, зміст 

порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів виконавчої 

влади він звертався і яке прийнято рішення, вивчаються документи, 

інші матеріали, що подаються громадянином, оформляється 

реєстраційно-контрольна картка встановленого зразка.  

Посадові особи, які здійснюють виїзний прийом, зобов’язані 

забезпечити прийом усіх громадян у день їх звернення з урахуванням 

правил внутрішнього трудового розпорядку органу чи установи, де 

проводиться такий прийом.  

Герої Радянського Союзу, Герої України, Герої Соціалістичної 

праці, інваліди Великої Вітчизняної війни, жінки, яким присвоєно 

почесне звання України «Мати-героїня», мають право на 

першочерговий прийом.  

У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, 

повноваження яких оформлені в установленому чинним 

законодавством порядку.  

Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їх 

законних представників не допускаються.  

У разі необхідності посадова особа може просити заявника 

пред’явити документ, що засвідчує його особу, або підтвердження 

повноваження на представництво інтересів іншої особи.  

Для оперативного вирішення порушених громадянами питань при 

проведенні виїзного прийому можуть запрошуватись керівники органів 
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виконавчої влади, місцевого самоврядування, установ та організацій в 

районі. 

Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина 

питання безпосередньо під час виїзного прийому не можливо, воно 

розглядається у тому ж порядку, передбаченому законодавством для 

письмових звернень. 

Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не 

входить до компетенції районної державної адміністрації, посадова 

особа дає доручення органу державної влади або місцевого 

самоврядування, підприємству організації чи установі для вирішення  

по суті. 

Звернення громадян на виїзних прийомах реєструються та 

розглядаються відповідно до Інструкції та Порядку розгляду 

письмових звернень громадян в районній державній адміністрації.  

Після проведення виїзних прийомів реєстраційно-контрольна 

картка разом з оригіналом звернення громадянина (якщо таке наявне) 

не пізніше наступного дня передається до сектору документообігу та 

роботи зі зверненнями громадян апарату районної державної 

адміністрації. Інформація з реєстраційно-контрольної картки вноситься 

в реєстраційно-контрольну картку електронної програми. Копію 

реєстраційно-контрольної картки з виїзних прийомів працівники 

сектору документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату 

районної державної адміністрації передають виконавцям відповідно до 

доручень (резолюцій), наданих посадовими особами районної 

державної адміністрації під час виїзних прийомів.  

Контроль за розглядом звернень громадян, які надійшли під час 

виїзних прийомів, здійснюється сектором  документообігу та роботи зі 

зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації . 

Керівники структурних підрозділів районної державної 

адміністрації, територіальних органів міністерств та інших 
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центральних органів виконавчої влади, установ, організацій, яких 

визначено відповідальними за безпосередній розгляд звернень 

громадян у резолюціях керівництва районної державної адміністрації 

здійснюють подальший розгляд звернень та відповідають за 

додержання вимог чинного законодавства з питань розгляду звернень 

громадян. 

На звернення, які направлені головам сільських і селищної рад 

надаються відповіді районній державній адміністрації в межах 

повноважень та з додержанням вимог, визначених законодавством.  

Не допускається надання неоднозначних, необгрунтованих або 

неповних відповідей на звернення громадян, із порушенням строків, 

установлених законодавством.  

Звернення, прийняті на виїзному прийомі, розглядаються 

відповідно до ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» [363]. 

Якщо протягом зазначеного терміну вирішити порушенні у зверненні 

питання неможливо, то він може бути продовжений, про що 

повідомляється особа, яка подала звернення. При цьому загальний 

термін вирішення порушених у зверненні питань, не може 

перевищувати сорока п’яти днів.  

Відповідь на звернення, подане під час виїзного прийому, 

надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом, 

або виконавців відповідно до резолюції.  

Інформація про хід виконання звернення, прийнятого на виїзному 

прийомі та остаточні висновки за результатами його розгляду (копії 

відповідей, рішень тощо) в обов’язковому порядку надаються 

виконавцями до сектору документообігу та роботи зі зверненнями 

громадян апарату районної державної адміністрації  не пізніше 

наступного дня від дня надання відповіді громадянину.  
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Рішення про зняття з контролю звернень громадян приймає 

посадова особа районної державної адміністрації, яка проводила 

виїзний прийом.  

На підставі отриманих від виконавців матеріалів (відповідь 

заявнику) працівники сектору документообігу та роботи зі 

зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації 

знімають реєстраційно-контрольну картку з контролю та формують 

матеріали у справу.  

Отже, проведений аналіз дозволив виокремити особливості 

процедури звернень громадян, яких було подано в усній формі  за 

допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні 

центри, телефонні «гарячі лінії» та на особистому прийомі. Показово, 

що особливості процедури звернень громадян, які подаються в усній 

формі, полягають у способі подання, в процедурних діях, які мають 

вчинятись як особою, що звертається, так і суб’єктом, до якого 

адресовано звернення, одночасності подання усного звернення та 

ознайомлення з його змістом особою, яка приймає звернення. Разом із 

тим, видається, процедура розгляду письмового звернення громадян 

характеризується наявністю проблемних моментів, яких пов’язано, 

насамперед, із недоліками адміністративно-правового регулювання 

процедури звернень громадян [406], поданих в усній формі, а також 

надмірно формалізованою процедурою особистого прийому в окремих 

суб’єктів публічного адміністрування [297] та невідповідністю 

прийнятих ними підзаконних актів до вимог закону.  

Чи ж є перспектива наступні наукові доробки розвивати у бік 

проблематики функціонування Урядового контактного центру та 

спеціалізованих «гарячих ліній» для звернень громадян щодо 

повідомлень з питань корупційних діянь у центральних і місцевих 

органах виконавчої влади, державних і комунальних установах, якості 

надання адміністративних послуг, звернень від громадян України, які 
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перебувають за кордоном, інформування громадян України, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території та районів 

проведення антитерористичної операції, а також проблематики питань 

допомоги учасникам та постраждалим під час Революції Гідності? – це 

запитання, відповісти на яке дозволить вивчення прикладних аспектів 

адміністративно-правового забезпечення механізму звернення 

громадян в Україні.  

 

 

3.3. Процедура розгляду письмового звернення  

 

Беззаперечно, в умовах розвитку України як демократичної 

держави, звернення громадян стали не тільки формою правового 

захисту, але й можливістю реалізувати право участі в управлінні 

державними справами, якого закріплено в положеннях Загальної 

декларації прав людини 1948 року [133, ст. 21] та Конституції України 

[182, ст. 38]. Разом із тим, відповідно до положень ст.  40 Конституції 

України, 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 [182]. При 

цьому, як вже було вказано, порядок та умови розгляду звернень 

громадян органами державної влади, місцевого самоврядування, 

об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями 

незалежно від форм власності, засобами масової інформації, 

посадовими особами відповідно до їх функціональних обов’язків 

врегульовано та деталізовано законами та підзаконними нормативно -

правовими актами, головним із яких є Закон України «Про звернення 

громадян» [363]. 
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Отже, держава гарантує право громадянам України 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, із заявою або 

клопотанням щодо реалізації своїх соціально -економічних, політичних 

та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення 

[74]. Разом із тим, сутність звернення полягає у тому, що між 

громадянином та органом публічної влади виникають відносини у 

зв’язку з реалізацією публічною адміністрацією управлінських 

функцій. Тому в цих правовідносинах є два обов’язкових суб’єкти: 

орган, якого наділено владними повноваженнями, та громадянин.  

Слід зазначити, що положеннями ст. 3 Закону України «Про 

звернення громадян» передбачено, що звернення – це викладені в 

письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви 

(клопотання) і скарги. Як видається, важливість існування різних форм 

пов’язується з їх змістовою відмінністю, конкретною адресністю. При 

цьому, ст. 5 вказаного закону встановлено, що звернення може бути 

усним чи письмовим [363]. Наголосимо, що звернення громадян не 

просто досягає свого адресата та розглядається вибірковим шляхом, 

його необхідно подавати у визначеному законом порядку для 

унеможливлення випадків зловживанням прав і свобод людини та 

громадянина. Вказане положення стосується будь -якої форми 

звернення. 

Говорячи про процедуру розгляду письмових звернень громадян , 

слід ще раз констатувати той факт, що процедура звернення громадян 

різниться в залежності від ряду критеріїв: виду звернення, суб’єкта 

подання, суб’єкта, до якого подано звернення, форми подання 

звернення, порядку розгляду тощо. При цьому, серед особливостей 
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процедури звернень громадян, яких було подано в письмовій формі, 

необхідно виділяти такі. В першу чергу, процедура письмових 

звернень має визначену внутрішню будову – систему різноманітних 

стадій, розмежованих цілями, завданнями та предметом здійснюваних 

публічною адміністрацією управлінських дій. Процедура проходить 

декілька фаз розвитку, які послідовно змінюють одна одну: процедурні 

дії – етапи – стадії – процедура. У більшості стадій можна виокремити 

наявність певних безпосередніх цілей та завдань, а також коло 

суб’єктів їх здійснення [24]. 

Аналіз положень чинного законодавства дозволяє виділити 

декілька стадій процедури розгляду письмового звернення 

громадянина: 

1) подання 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 звернення ; 

2) розгляд звернення суб’єктом, до якого його адресовано;  

3) доведення результатів розгляду звернення до особи, яка 

зверталась з відповідним поданням [363]. 

Перша стадія розглядуваної процедури характеризується 

донесенням звернення до відповідного суб’єкта. При цьому, донесення 

звернення до відповідного суб’єкта здійснюється за допомогою пошти 

або шляхом передачі громадянином до відповідного органу, установи 

особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої 

оформлено відповідно до законодавства, а також надсилання з 

використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку 

(електронне звернення) [363, ст. 5]. 

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. 



297 

 

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.  

Слід вказати, що звернення, якого оформлено без дотримання 

вимог, яких передбачено ст.  5 Закону України «Про звернення 

громадян», повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не 

пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, 

передбачених ч. 1 ст. 7 Закону України «Про звернення громадян». 

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане 

автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити 

авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.  

Наголосимо, що ніхто не може бути примушений до подання 

власного чи підписання колективного звернення або участі в акціях на 

підтримку звернень інших осіб чи організацій [363, ст. 9]. 

Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу 

місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, 

об’єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи 

подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, 

що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до 

чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди 

громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до 

суду. Скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, 

осіб з інвалідністю внаслідок війни розглядаються першими 

керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ і організацій особисто. Скарги на рішення 

загальних зборів членів колективних сільськогосподарських 

підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на 
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основі колективної власності, а також на рішення вищих державних 

органів вирішуються в судовому порядку [207]. 

При цьому, громадянин може подати скаргу особисто або через 

уповноважену на це іншу особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і 

недієздатних осіб подається їх законними представниками. Скарга в 

інтересах громадянина за його уповноваженням, оформленим у 

встановленому законом порядку, може бути подана іншою особою, 

трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну 

діяльність. До скарги додаються наявні у громадянина рішення або 

копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші 

документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду 

повертаються громадянину.  

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. Пропущений з 

поважної причини термін може бути поновлений органом чи 

посадовою особою, що розглядає скаргу. Рішення вищого державного 

органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може 

бути оскаржено до суду в термін,  передбачений законодавством 

України. 

Особливості подання звернень громадян до Урядового 

контактного центру через електронну форму опосередковано 

інтенсифікацією інформаційно-комунікативних технологій у всіх 

сферах суспільних відносин [380]. До звернень громадян, яких подано 

в електронній формі застосовуються загальні вимоги, які 

поширюються на всі види звернень, яких подано письмово, а саме: 

обов’язковість зазначення прізвища, імені, по батькові автора, викладу 

суті порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, 
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прохання чи вимоги; використання української мови як мови 

звернення; відсутність у змісті закликів до повалення конституційного 

ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, 

насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, 

релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, 

посягання на права і свободи людини; дотримання вимог суб’єктності 

тощо [363]. 

Особливості електронної форми подачі звернень полягають в 

способі і формі подання. Електронна форма є різновидом письмової 

форми [467], так як до останньої прирівнюється вираження волі сторін 

за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного 

засобу зв’язку. Візуальною формою подання звернення електронним 

способом є електронний документ, так як відображення даних, які у 

ньому містяться здійснюється через електронні засоби, придатні для 

приймання його змісту людиною [345]. Щодо способу подання, то це 

певна дія (послідовність дій), прийом або система прийомів, яка дає 

можливість подати звернення в електронній формі через інформаційну 

(автоматизовану) систему, в якій реалізується технологія обробки 

інформації з використанням технічних і програмних засобів, тобто 

електронним способом [359]. 

Для того, щоб подати звернення в електронній формі, необхідно 

авторизуватися на сайті суб’єкта звернення. На цій стадії ініціатором 

(автором звернення) заповнюється спеціальна форма. Для того, щоб 

створити нове звернення необхідно здійснити вхід на сайт, а потім 

вибрати функцію «подати електронне звернення». Користувач, який не 

здійснив вхід на сайт – не отримає доступу до спеціальної форми 

створення нового електронного обігу. Після успішного здійснення 

зазначених дій відбувається розміщення тексту. У зверненні має бути 

викладена суть звернення, вказані прізвище, ім’я, по батькові автора, 

адреса електронної пошти. Усі пропозиції, заяви і скарги, які надійшли 
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електронно повинні прийматися і централізовано реєструватися в день 

їх надходження, а ті, що надійшли в неробочий день і час – на 

наступний після нього робочий день на реєстраційно-контрольних 

картках, придатних для оброблення персональними комп’ютерами. 

Застосування електронного цифрового підпису при відправці не 

потрібно. 

Щодо розгляду письмового зверненням та доведення до відома 

його результатів до особи, яка звернулась, слід вказати, що звернення, 

яких оформлено належним чином і подано у встановленому порядку, 

підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду. Закон встановлює, 

що відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на  

політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, 

національність громадянина, незнання мови звернення забороняється. 

При цьому, 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 [363]. 

Відповідно до положень ст. 14 Закону України «Про звернення 

громадян», органи державної влади і місцевого самоврядування, 

підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, 

об’єднання громадян, посадові особи зобов’язані розглянути 

пропозиції (зауваження) та повідомити громадянина про результати 

розгляду. У той же час, пропозиції (зауваження) Героїв Радянського 

Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю внаслідок 
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війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій 

особисто [363]. 

Що стосується розгляду заяв (клопотань), то 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). Заяви (клопотання) 

Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, осіб з 

інвалідністю внаслідок війни розглядаються першими керівниками 

державних органів, органів місцевого самоврядування,  підприємств, 

установ, організацій особисто.  

При цьому, 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. Рішення ж про відмову в задоволенні вимог, 

викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в 

письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів 

відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого 

рішення [363, ст. 15]. 

Особливості розгляду скарг громадян на рішення, дії або 

бездіяльність державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно 

визначаються Законом України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Разом із тим, особливості 

розгляду скарг громадян на реєстраційні дії, відмову в державній 

реєстрації, бездіяльність державного реєстратора визначаються 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
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Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань» [363, ст. 16]. 

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів 

державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, засобів 

масової інформації, посадових осіб, має право:  

особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, 

та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;  

знайомитися з матеріалами перевірки;  

подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, 

який розглядає заяву чи скаргу;  

бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;  

користуватися послугами адвоката або представника трудового 

колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, 

оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;  

одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи 

скарги; 

висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання 

таємниці розгляду заяви чи скарги;  

вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом 

порушень встановленого порядку розгляду звернень [363, ст. 18]. 

Що стосується обов’язків органів державної влади, місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, об’єднань громадян, засобів масової інформації, їх 

керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг, то 

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; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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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 необгрунтованою 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 [363, ст. 19]. 
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У разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень 

громадян покладається на посадову особу чи підрозділ службового 

апарату, спеціально уповноважені здійснювати цю роботу, в межах 

бюджетних асигнувань.  

Говорячи про термін розгляду звернень громадян, необхідно 

зазначити, що 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. Необхідно 

також вказати, що звернення громадян, які мають встановлені 

законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку  [363, 

ст. 20]. 

Становить інтерес і питання про 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 [363, ст. 21]. 

Отже, аналіз положень чинного законодавства дозволяє виділити 

такі стадії та етапи: 1) в межах стадії розгляду звернення: а) етап 

первинного розгляду, який складається з сукупності процедурних дій: 

перевірка правильності адресування звернення; реєстрація звернення; у 

разі встановлення факту надсилання звернення не за адресою – 

пересилання за належністю після їх реєстрації; передача звернення із 
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дорученням відповідному виконавцю; б)  поточний розгляд звернення, 

який складається з наступних процедурних дій: розгляд посадовою 

особою, до повноважень якої належить розгляд звернень громадян; 

проведення перевірки звернення; прийняття рішення та вжиття заходів 

щодо вирішення питань, поставлених у зверненні; 2)  в межах 

підсумкової стадії розгляду звернень: а)  етап наступного контролю за 

вирішенням відповідного доручення щодо звернення; б)  етап 

наступного контролю за надсиланням обґрунтованих та своєчасних 

відповідей на звернення; в) етап зняття звернення з контролю; г) етап 

додаткового контролю за вирішенням відповідного доручення щодо 

звернення [208]. 

Специфіки не позбавлена процедура розгляду письмових звернень 

громадян в районній державній адміністрації . Так, у роботі з 

письмовими зверненнями громадян забезпечується кваліфікований, 

неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень з метою 

оперативного розв’язання порушених у них питань, задоволення 

законних вимог заявників, реального поновлення порушених 

конституційних прав та запобігання надалі таким порушенням.  

Особи, які не є громадянами України, але знаходяться на її 

території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни 

України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.  

Рішення, дії (бездіяльність) у сфері управлінської діяльності 

органів виконавчої влади можуть бути оскаржені у разі:  

порушення прав і законних інтересів громадян (групи громадян);  

створення перешкод здійсненню громадянином його прав і 

законних інтересів чи свобод;  

незаконного покладення на громадянина обов’язків або його 

незаконного притягнення до відповідальності.  

Звернення в районній державній адміністрації розглядаються без 

стягнення за це плати.  



306 

 

Діловодство за зверненнями громадян в районній державній 

адміністрації ведеться окремо від Інших видів діловодства і 

покладається на сектор документообігу та роботи зі зверненнями 

громадян апарату районної державної адміністрації . 

Усі звернення громадян, що надходять до районної державної 

адміністрації, приймаються, проходять первинний розгляд й 

централізовано реєструються в день їх надходження у порядку, 

визначеному Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в 

органах державної влади і місцевого самоврядування; об’єднаннях 

громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від 

форм власності, у засобах масової інформації, затвердженою 

постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 

[349]. 

Початком строку розгляду звернення вважається день 

надходження та реєстрації в районній державній адміністрації, а 

закінченням – день направлення відповіді заявнику на його звернення. 

Листи громадян, що надійшли на адресу районної державної 

адміністрації поштою, отримує загальний відділ апарату 

райдержадміністрації та в день отримання звернення передає його в 

сектор документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату 

районної державної адміністрації. 

Прийом, попередній розгляд та реєстрація звернень у секторі 

документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату районної 

державної адміністрації здійснюється у день їх надходження.  

Звернення громадян підлягають первинному розгляду та розподілу 

їх на ті, що потребують обов’язкового розгляду головою, першим 

заступником або заступником голови та керівником апарату 

райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних 

обов’язків. 
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Працівники сектору документообігу та роботи зі зверненнями 

громадян апарату районної державної адміністрації  перевіряють 

наявність конверта та додатків до листа, а також його відповідність 

вимогам, що зазначені у ст. 5 Закону України «Про звернення 

громадян» [363]. 

Первинний розгляд передбачає перевірку правильності 

оформлення звернень, ознайомлення зі змістом, їх належності до 

компетенції районної державної адміністрації та визначення за ними 

конкретного виконавця.  

Усі звернення громадян, що надходять до районної державної 

адміністрації, підлягають обов’язковій класифікації за видами, що 

встановлені ст. 3 Закону України «Про звернення громадян»  [363], а 

саме: пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та 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.  
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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.  

За ознакою надходження розрізняють первинні, повторні, 

дублетні, неодноразові та масові звернення.  

Первинним є звернення, яке надійшло до районної державної 

адміністрації уперше з дотриманням вимог, визначених ст.  5 Закону 

України «Про звернення громадян»  [363]. 

Повторним вважається звернення, в якому:  

викладені громадянином або групою осіб у письмовій формі 

пропозиції, заяви, скарги виключно з тих питань, які вже були 

викладені в попередніх зверненнях і які розглянуті по суті, при цьому 

немає нових даних або фактів, що потребують додаткового вирішення;  

оскаржується рішення, прийняте за попереднім зверненням, що 

надійшло до районної державної адміністрації;  

повідомляється про несвоєчасний розгляд попереднього 

звернення, якщо з часу надходження останнього минув установлений 

законодавством термін розгляду і відповідь громадянину не 

надавалась; 

не вирішено по суті або вирішено не у повному обсязі питання, 

порушене в першому зверненні;  

звертається увага на інші недоліки, допущені при вирішенні 

питання, порушеного в попередньому зверненні.  

Якщо у повторному зверненні громадянин поряд з питаннями, що 

вже розглядались і на які була надана вичерпна відповідь, або за якими 

прийняте відповідне рішення, звертається з іншими питаннями, новими 

фактами, то звернення не вважається повторним і розглядається 

районною державною адміністрацією у встановленому порядку.  
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Дублетним зверненням вважаються пропозиції, заяви і скарги 

одного й того самого громадянина (групи осіб) з одного й того самого 

питання, що надіслані різним адресатам і над ійшли на розгляд від 

державних органів вищого рівня, установ, організацій, підприємств, 

засобів масової інформації за належністю до районної державної 

адміністрації для їх вирішення по суті, якщо останнім уже отримані 

звернення відповідного змісту.  

Під неодноразовим зверненням слід розуміти звернення 

громадянина, що надходить до органу влади з одного й того ж питання 

і надсилається громадянином за короткий проміжок часу, а на 

попереднє звернення відповідь ще не надано, або/чи надано 

обґрунтовану відповідь, проте автор з будь-яких причин продовжує 

надсилати звернення з таким самим змістом.  

Масове звернення – це звернення, що надходять до органу влади у 

великих кількостях від різних громадянам з однаковим змістом чи 

суттю питання.  

Звернення до районної державної адміністрації може бути подане 

як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).  

Звернення може бути усним (викладене громадянином і записане 

посадовою особою на особистому прийомі, або за допомогою засобів 

телефонного зв’язку через визначені контактні центри, «прямі 

телефонні лінії» та записане (зареєстроване) посадовою особою) чи 

письмовим (надіслане поштою або передане громадянином до районної 

державної адміністрації особисто чи через уповноважену ним особу, 

якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного 

законодавства). Також письмове звернення може бути надіслане з 

використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку 

(електронне звернення).  

Звернення в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подаються 

їхніми законними представниками.  
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У зверненні мають бути зазначені прізвище, ім’я, по батькові, 

місце проживання громадянина, номер контактного телефону та 

викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи 

скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути підписано 

заявником (групою заявників) із зазначенням дати. В електронному 

зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку 

заявнику може бути надіслана 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 заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж 

через десять днів від дня його надходження, крім випадків, 

передбачених частиною першою ст.  7 Закону України «Про звернення 

громадян» [363]. Копія такого звернення залишається у секторі  

документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату районної 

державної адміністрації. 

Рішення про повернення звернення авторові приймається 

керівництвом районної державної адміністрації. Працівник сектору 

документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату районної 

державної адміністрації готує відповідь заявнику з роз’ясненням вимог 

ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» за підписом керівника 

апарату. 

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 від одного й того самого 

громадянина з одного й того самого питання, якщо перше вирішено по 

суті, а також скарги, які подані з порушенням строків, передбачених 

ст. 17 Закону України «Про звернення громадян», та звернення осіб, 

визнаних судом недієздатними. 
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Рішення про залишення без розгляду звернення приймається 

керівником районної державної адміністрації, про що повідомляється 

особі, яка подала звернення.  

Конверт, у якому було надіслано звернення, зберігається разом зі 

зверненням. 

Реєстрація звернень громадян в районній державній адміністрації 

проводиться з метою забезпечення їх обліку та контролю за їх 

розглядом. 

Усі звернення громадян, що надходять до районної державної 

адміністрації, реєструються у секторі документообігу та роботи зі 

зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації  в 

електронній програмі «Звернення громадян» шляхом прямого введення 

до електронної реєстраційної контрольної картки таких елементів:  

дата надходження звернення; прізвище, ім’я, по батькові, поштова 

адреса заявника, категорія/соціальний стан заявника; за видами, за 

типом, надходження, ознака, за суб’єктом, звідки одержано звернення, 

дата, індекс, контроль; дата надсилання та індекс документа, якщо він 

надійшов з вищого органу влади, порушені питання, індекси, 

компетенція, проект резолюції та прізвище виконавця.  

Автоматизована реєстрація звернень громадян з використанням 

електронної програми забезпечує формування банку реєстраційних 

даних звернень громадян, а також здійснення їх обліку та звітності,  що 

дао можливість відстежувати проходження та стан розгляду звернень 

громадян в районній державній адміністрації.  

Працівник сектору документообігу та роботи зі зверненнями 

громадян апарату районної державної адміністрації, зареєструвавши 

звернення в електронній програмі, роздруковує електронну 

реєстраційну контрольну картку, яка є документом, що 

використовується у роботі із зверненнями громадян.  
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Після реєстрації в електронній програмі на зверненні 

проставляється реєстраційний індекс шляхом встановлення 

відповідного штампу в нижньому правому куті першого аркуша 

документа або на іншому вільному від тексту місці, крім місця, 

призначеного для підшивки.  

Реєстраційний індекс складається з початкової літери прізвища 

заявника, порядкового номера звернення, наприклад М-412. 

Колективні звернення реєструються за прізвищем першого заявника, 

реєстраційний індекс таких звернень складається з літер «КО» та 

порядкового номера звернення, наприклад КО -323. 

У разі надходження повторних або дублетних пропозицій, заяв і 

скарг, вони обліковуються за реєстраційним індексом першого 

звернення громадянина з доданням порядкового номера надходження, 

що проставляється через дріб, наприклад А-401/1, А-401/2, а в 

реєстраційній контрольній картці у відповідній графі «Ознака» – 

зазначається реєстраційний індекс звернення цього заявника.  

Після первинного розгляду звернення разом з роздрукованою 

електронною реєстраційною контрольною карткою  працівник сектору 

документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату районної 

державної адміністрації формує пошту керівництву районної 

державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних 

обов’язків. 

Письмові звернення, подані громадянами на особистому прийомі, 

реєструються та розглядаються у тому самому порядку, що й інші 

письмові звернення. 

На вимогу громадянина, який подав звернення, на першому аркуші 

копії звернення проставляються реєстраційний індекс цього звернення 

та дата його надходження. Така копія повертається заявникові.  

Листи Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв 

Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, 
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яким присвоєно почесне звання України «Мати -героїня», 

розглядаються особисто головою районної державної адміністрації. 

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються 

ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі 

матері, учасники проведення АТО, та інші громадяни, які потребують 

соціального захисту та підтримки.  

Звернення, що надійшли на розгляд до районної державної 

адміністрації від органів влади вищого рівня, розглядаються головою, 

першим заступником та заступником голови райдержадміністрації 

відповідно до розподілу функціональних обов’язків.  

Звернення громадян, що надійшли від державних органів, 

громадських та правозахисник організацій, з редакцій газет, журналів, 

радіо й телебачення, розглядаються в аналогічному порядку.  

Попередній розгляд звернень громадян не повинен перевищувати 

одного робочого дня.  

Що стосується порядку опрацювання та розгляду звернень 

громадян і забезпечення контролю за їх розглядом, слід вказати, що у 

ході розгляду пропозицій, заяв та скарг керівництвом районної 

державної адміністрації щодо кожного звернення має бути прийняте 

одне з таких рішень: прийняти до розгляду; передати на вирішення до 

установи, організації, що належить до сфери управління/відділу 

(сектору) районної державної адміністрації; надіслати за належністю 

до іншого органу державної влади, якщо порушені у зверненні питання 

не входять до компетенції районної державної адміністрації, про що 

одночасно повідомити заявника; залишити без розгляду за наявності 

підстав, визначених у ст. 8 Закону України «Про звернення 

громадян» [363]. 

У разі потреби керівництвом районної державної адміністра ції 

може бути прийняте рішення щодо комісійного розгляду звернення, із 



314 

 

виїздом на місце, а також визначення заходів щодо вирішення питання 

і розв’язання проблем, які є підставою для звернення.  

У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття 

обґрунтованого рішення, воно не пізніше ніж у п’ятиденний строк 

повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.  

Рішення про направлення звернення за належністю приймають 

голова, перший заступник, заступник голови та керівник апарату 

райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних 

обов’язків. Звернення направляється визначеному органу з відповідним 

дорученням щодо розгляду цього звернення та наданням відповіді 

заявнику. 

При пересиланні звернення за належністю до іншого органу 

державної влади копія такого звернення залишається у секторі  

документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату районної 

державної адміністрації. 

Забороняється направляти скарги громадян на розгляд тим 

органам чи посадовим особам, дії або рішення яких оскаржуються 

заявником. 

Розглянуті керівництвом районної державної адміністрації 

письмові звернення передаються до сектору документообігу та роботи 

зі зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації  для 

опрацювання резолюції (доручення) і направлення звернення на 

розгляд відповідним виконавцям.  

У процесі розгляду звернень громадян працівники сектору 

документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату районної 

державної адміністрації оперативно вносять до електронної 

реєстраційної контрольної картки в електронній програмі резолюції 

керівництва районної державної адміністрації.  

Працівники сектору документообігу та роботи зі зверненнями 

громадян апарату районної державної адміністрації : 
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готують для відправки роздруковану копію електронної 

реєстраційної контрольної картки і оригінал звернення з додатками й 

необхідну кількість копій звернення, якщо виконавців декілька. На 

оригіналі звернення ставиться штамп «Контроль. Підлягає 

поверненню»; 

друкують повідомлення автору про отримання звернення,  порядок 

його розгляду і від якого органу він отримає відповідь.  

Контроль за своєчасним розглядом звернень, виконанням доручень 

керівництва районної державної адміністрації покладається на 

виконавців та сектор документообігу та роботи зі зверненнями 

громадян апарату районної державної адміністрації . 

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» та 

з метою оперативного вирішення питань, порушених у зверненні, 

керівництвом районної державної адміністрації установлюється термін 

його розгляду. Звернення розглядаються і вирішуються у строк не 

більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, що не потребують 

додаткового вивчення, не пізніше п’ятнадцяти календарних днів від 

дня їх отримання [363]. 

Якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні  питання 

неможливо, то в порядку, передбаченому ст.  20 Закону України «Про 

звернення громадян», строк його розгляду може бути продовжено 

посадовою особою районної державної адміністрації, яка установила 

первинний контроль, на підставі обґрунтованого подання виконавця з 

наступним повідомленням про зазначене заявника. При цьому 

загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може 

перевищувати сорока п’яти календарних днів.  

Керівники структурних підрозділів районної державної 

адміністрації, органів місцевого самоврядування, установ і організацій, 

яких визначено відповідальними за безпосередній розгляд звернень 

громадян у резолюціях керівництва районної державної адміністрації, 
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здійснюють подальший розгляд звернень та відповідають за 

додержання вимог чинного законодавства з питань розгляду звернень 

громадян. 

Виконавці зобов’язані уважно вивчити зміст звернення, факти, що 

наведені у листі, та питання, що потребують вирішення. У разі потреби 

виїжджати на місце перевіряти факти, що викладені у зверненні,  

уживати інших заходів для об’єктивного вирішення порушених 

авторами звернень питань, з’ясовувати обставини, усувати причини та 

умови, які спонукають громадян скаржитися, відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

При розгляді звернень громадян:  

особлива увага приділяється розв’язанню проблем, порушених у 

зверненнях ветеранів війни та праці, інвалідів, громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних 

сімей, одиноких матерів, учасників проведення антитерористичної 

операції та інших громадян, які потребують соціального захисту та 

підтримки; 

не допускається надання неоднозначних, необгрунтованих або 

неповних відповідей на звернення громадян, порушення установлених 

законодавством строків їх розгляду, безпідставної передачі розгляду 

звернень іншим органам, розголошення одержаних із звернень 

відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, 

що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється 

законом, та іншої інформації, якщо це обмежує права і законні 

інтереси громадян; 

створюються умови для реалізації прав заявника, передбачених 

ст. 18 Закону України «Про звернення громадян» [363]; 

вживаються заходи для поновлення прав і свобод громадян, 

порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про 

звернення громадян. 
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За результатами розгляду звернення виконавець готує відповідь на 

звернення, яка має містити об’єктивний аналіз усіх зібраних матеріалів 

для ознайомлення голові, першому заступнику, заступнику голови 

райдержадміністрації (згідно з дорученням).  

Працівники сектору документообігу та роботи зі зверненнями 

громадян апарату районної державної адміністрації  проставляють на 

документі відмітки про дату надходження відповіді від виконавця до 

сектору документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату 

районної державної адміністрації. 

У разі коли розгляд звернення доручено кільком виконавцям, 

кожна установа готує відповідь у межах компетенції. За своєчасний та 

якісний розгляд звернення відповідають усі вказані в резолюції 

виконавці. 

Якщо звернення контролюється органом влади вищого рівня, то 

виконавці готують і візують проект відповіді за підписом голови, 

першого заступника, заступника голови райдержадміністрації 

відповідно до розподілу функціональних обов’язків.  

Рішення про зняття з контролю звернень громадян приймають 

посадові особи районної державної адміністрації, які прийняли 

рішення про взяття їх на контроль.  

Звернення вважається вирішеним та знімається з контролю, якщо 

розглянуто усі порушені в ньому питання, прийнято обґрунтоване 

рішення, ужито необхідних заходів щодо його виконання і заявнику 

надано вичерпну письмову відповідь за результатами розгляду 

звернення і прийнятого рішення.  

Звернення, на які даються попередні відповіді та інформації, з 

контролю не знімаються. Відповідна інформація передається 

керівництву районної державної адміністрації для ознайомлення та 

погодження продовження терміну або встановлення додаткового 

контролю, відповідне доручення направляється виконавцю.  
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Якщо прийнято рішення про відмову в задоволенні викладених у 

зверненні громадянина вимог, таке рішення доводиться до відома 

громадянина з посиланням на законодавство про звернення громадян і 

викладенням мотивів відмови, а також Із роз’ясненням порядку 

оскарження прийнятого рішення.  

За результатами розгляду звернення громадянина на його поштову 

адресу / електронну адресу надається відповідь за підписом голови 

райдержадміністрації, першого заступника, заступника голови та 

керівника апарату райдержадміністрації або керівника органу, якому 

доручено розгляд цього звернення відповідно до повноважень. 

Відповідь за результатами розгляду колективного звернення 

громадян (якщо звернення підписали двоє та більше громадян) за 

підписом голови райдержадміністрації, першого заступника, 

заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації або 

виконавця, направляється тому громадянину, який у зверненні 

підписався першим або поштова адреса/електронна адреса якого 

вказана. 

Сектор документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату 

районної державної адміністрації здійснює загальний контроль за 

проходженням звернень громадян та дотриманням термінів їх 

розгляду. При здійсненні контролю звертається увага на терміни й 

повноту розгляду порушених у зверненнях громадян питань, 

об’єктивність їх перевірки, законність і обґрунтованість прийнятих 

рішень, своєчасність їх виконання і надання відповідей заявникам.  

Щотижнево формується «Нагадування –- попередження про 

закінчення термінів розгляду звернень громадян» та надсилається 

електронною поштою виконавцям. Також щотижнево складається 

Реєстр допущених порушень виконавської дисципліни. Про 

встановлені факти порушення контрольних термінів виконання 
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звернень та виконавської дисципліни щодо розгляду звернень 

повідомляється голові райдержадміністрації.  

Після розгляду звернення громадянина та зняття його з контрол ю 

сформована в установленому порядку справа зберігається протягом 

п’яти років у секторі документообігу та роботи зі зверненнями 

громадян апарату районної державної адміністрації  в хронологічному 

порядку. Під час формування справ перевіряється правильність 

спрямування документів, їх комплектність. У разі одержання 

повторного звернення або надходження додаткових документів вони 

підшиваються до цієї справи.  

Пропозиції, заяви, скарги, відповіді на які не були надані, а також 

неправильно оформлені документи підшивати до справ забороняється.  

Забороняється зберігання справ у виконавців.  

У разі необхідності тривалого або постійного зберігання окремих 

справ за зверненнями громадян передача їх особі, відповідальній за 

ведення архівної справи у секторі документообігу та роботи зі 

зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації , а 

також знищення звернень громадян після закінчення строків їх 

зберігання здійснюються у порядку, встановленому законодавством.  

Сектор документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату 

районної державної адміністрації  може надати справу заявника 

виконавцю за його запитом тільки під розпис для роботи з ним у 

приміщенні сектору документообігу та роботи зі зверненнями 

громадян апарату районної державної адміністрації , в інших 

випадках – тільки окремі копії документів.  

Працівники сектору документообігу та роботи зі зверненнями 

громадян апарату районної державної адміністрації за письмовою 

вимогою заявника надають йому матеріали розгляду звернення для 

ознайомлення.  
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З метою своєчасного виявлення причин, що призводять до 

порушення прав та інтересів громадян, вивчення громадської думки, 

вдосконалення роботи районної державної адміністрації з питань 

розгляду звернень громадян та вжиття своєчасних заходів реагування 

на виявлені порушення актів законодавства, що регламентують роботу 

із зверненнями громадян, усі заяви, скарги і пропозиції систематично 

(щоквартально) узагальнюються й аналізуються сектором 

документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату районної 

державної адміністрації на основі інформацій, наданих структурними 

підрозділами райдержадміністрації, виконкомами сільських і селищної 

рад, територіальними органами міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади.  

За результатами узагальнення й аналізу розгляду звернень 

громадян складаються звіти про стан організації роботи із зверненнями 

громадян та готується аналітична інформація для голови 

райдержадміністрації, яка повинна містити:  

статистичні дані за звітний період щодо кількості звернень 

громадян, поданих на особистому прийомі та надісланих поштою, 

порівняно з показниками за звітний період;  

дані щодо змісту основних питань, які порушують громадяни у 

своїх зверненнях; 

кількісні дані про отримані звернення громадян за видами 

(пропозиції (зауваження), заяви (клопотання, скарги); 

питання, порушені у скаргах та повторних зверненнях громадян, 

аналіз причин їх надходження;  

кількість і питома вага звернень ветеранів війни та праці, 

інвалідів, непрацездатних осіб, а також осіб, що постраждали 

внаслідок аварії на ЧАЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів та 

інших громадян, які потребують соціального захисту й підтримки, 

порушені ними питання та процедура їх  розгляду і вирішення;  
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інформацію про проведення днів контролю, засідань постійно 

діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, особистих, 

виїзних прийомів громадян та «прямих телефонних ліній», проведення 

перевірок щодо організації роботи зі зверненнями громадян у 

виконкомах сільських і селищної рад, територіальних органів 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади відповідно 

до вимог чинного законодавства;  

пропозиції до вдосконалення роботи із зверненнями громадян 

тощо. 

Разом із тим, щорічно проводиться оцінювання рівня організації 

роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах 

райдержадміністрації. 

Оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян 

здійснюється відповідно до Методики оцінювання рівня організації 

роботи Із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів Укра їни від 24 червня 

2009 року № 630 [362]. 

Стан роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах 

районної державної адміністрації, виконкомах сільських і селищної 

рад, територіальних підрозділах міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади в районі,  установах, організаціях, що 

надають послуги населенню, перевіряється та вивчається під час 

проведення перевірок, виявляються недоліки роботи зі зверненнями 

громадян та надається практична допомога з їх усунення. За 

результатами перевірок складається довідка. 

Отже, як видається, інститут звернення громадян на теперішній 

час став ефективним механізмом залучення громадян до вирішення 

питань, які стосуються державного управління та забезпечення їх прав 

та свобод. При цьому, процедура розгляду письмових звернен ь 

громадян є функціональним відображенням його змісту. Особливості ж 
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процедури звернень громадян, яких подано в письмовій формі, 

полягають не лише у способі подання, але й у процедурних діях, які 

мають вчинятись як особою, що звертається, так і суб’єктом, до якого 

адресовано звернення.  
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РОЗДІЛ 4. НОВІТНЯ ПАРАДИГМА АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗВЕРНЕННЯ 

ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ  

 

4.1. Сучасні тенденції розвитку механізму звернення громадян 

в Україні 

 

Беззаперечно, однією із найважливіших проблем сучасного 

суспільного розвитку є питання взаємовідносин держави і громадянина 

в умовах формування ефективних національних та міжнародних 

інструментів захисту прав і свобод людини, адже наявність чи 

відсутність основних прав і свобод людини виступає  найбільш 

яскравим показником ступеня розвитку громадянського суспільства та 

побудови правової держави. Говорячи ж про  сучасні тенденції 

розвитку механізму взаємодії держави та суспільства в Україні, а 

також його проблемні аспекти, передусім слід вказати, що в умовах 

проголошеного Україною курсу на євроінтеграцію, важливим 

фактором розвитку діалогічної моделі взаємодії у системі «держава – 

громадянин» став розвиток інституту звернень громадян як 

релевантного інструменту впливу громадянського суспільства на 

публічну владу, можливість участі громадян у процесах підготовки та 

прийняття державно-управлінських рішень та управлінні державними 

справами [221]. 

Разом із тим, говорячи про комунікативну складову взаємодії 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування з громадянами, необхідно вказати, що досить довгий 

час, на жаль, відбувалася підміна комунікативної взаємодії влада–

громадянин інформаційною складовою, коли суспільство 

позиціонувалося «слухняним» об’єктом спрямування інформації. 

Ключовим недопрацюванням стали прогалини в законодавчій системі 
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та відсутність системності у виробленні комунікативної політики, що 

негативно віддзеркалювалося на іміджі України, яка прагне стати 

членом ЄС. Мова, насамперед, про відсутність єдиних правових основ 

комунікативної взаємодії як каналу впливу, за допомогою якого 

громадяни можуть у той чи інший спосіб впливати на рішення 

центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, брати участь у процесі їх прийняття  та реалізації.  

Варто зауважити, що основні нормативні акти, яких прийнято на 

центральному рівні, та які стосуються взаємодії із громадськістю, 

створення громадських рад, засад інформаційної політики [42 5], на 

теперішній час є зорієнтованими на центральні органи виконавчої 

влади. Разом із тим, відповідно до задекларованих постулатів реформ – 

адміністративної, конституційної та децентралізації, головними 

суб’єктами локального політичного процесу повинні стати саме 

місцеві органи виконавчої влади. Відтак, чинне законодавство та 

більшість державних процедур, на жаль, не відображають сучасних 

потреб. 

Що стосується, інституційної складової, то варто відзначити 

виключення інформаційних служб із процесу підготовки, обговорення 

та прийняття управлінських рішень, нечіткість внутрішньої структури 

інформаційних служб і, як наслідок, розпорошеність їх функцій, а 

також правову невизначеність функціонального статусу інформаційних 

служб та їх керівників. У вказаному аспекті слід відзначити і 

відсутність налагодженої внутрішньої комунікації та співпраці [45]. 

Також нерозробленою залишається і система заохочень та мотивації, 

що, передусім, є одним із головних чинників гальмування процесу 

впровадження необхідних змін.  

На інституційній пам’яті прямо відображається і тенденція зм іни 

при владі політичних сил, оскільки немає цілісної системи передачі 
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знань і навичок, єдиної бази даних, тому кожна команда починає все з 

нуля [482, с. 333]. 

До проблемних питань слід додати низьку зацікавленість органів 

публічного адміністрування співпрацювати з громадянами, відсутність 

довгострокових програм дослідження та аналізу стану громадської 

думки в умовах перехідного суспільства, незадовільний стан 

просвітницько-виховної роботи серед різних цільових груп населення. 

Крім того, слід відзначити відсутність загальної функції стратегічних 

комунікацій, адже більшість функціоналу спеціалістів зводиться до 

тактичних дій, які частіше є направленими на вирішення поточних 

проблем, а також відсутність прогнозування й стратегічного 

планування, які базувалися б на запиті від громадськості.  

Однак на теперішній час можна спостерігати і окремі позитивні 

зрушення: завдяки активістам та громадським організаціям 

здійснюється контроль за владою, реалізуються проекти, яких 

спрямовано на відкритість та прозорість політичних рішень тощо. 

Врахування світового досвіду, зокрема, європейського, стало для 

України позитивним рішенням: саме європейський вектор змін сприяв 

докорінній заміні гасла «громадськість як клієнт» на «громадянин як 

зацікавлена сторона». Змінилося і ставлення до сучасного користувача 

адміністративної послуги, якого стали позиціонувати як: замовник 

(customer); співрозробник (codesіgner); особа, якої залучено до 

прийняття рішення (codecіsіon-maker); співпродюсер і постачальник 

(coproducer and provіder); співоцінювач (coevaluator) [268, с. 57]. 

Крім того, підписання Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом сприяло активізації у 2014  році процесів 

децентралізації державної влади в Україні та створення умов для 

реалізації можливостей, яких надано місцевому самоврядуванню. 

Такий крок мав на меті не тільки передачу від органів виконавчої 

влади органам місцевого самоврядування значної частини 
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повноважень, ресурсів та відповідальності, а й запровадження «нового 

державного управління», спрямованого, серед іншого, на забезпечення 

осіб та громадян механізмами та інструментами впливу на місцеву 

владу та участь у прийнятті рішень. 

Важливо наголосити, що охорона і посилення місцевого 

самоврядування асоціюється із розбудовою демократії в державі [109], 

адже цей процес спонукає громадян самостійно вирішувати  власні 

проблеми та захищати інтереси, одночасно звузивши сфери впливу 

держави на суспільство. Вказані зміни сприяють вдосконаленню 

механізму захисту конституційного права громадян щодо звернення до 

органів місцевого самоврядування. Більше того, практика 

європейських держав щодо впровадження децентралізованого 

управління територією свідчить про ефективне залучення громадян до 

управління місцевими справами шляхом подання звернень.  

Разом із тим, наявність розгалуженої системи органів місцевого 

самоврядування опосередковує потребу в систематизації їх 

повноважень щодо розгляду звернень громадян та теоретичному 

обґрунтуванні особливостей порядку опрацювання таких звернень. 

Крім того, взаємодія органів державної влади з громадянами внаслідок 

їх звернень у формі подання заяв, скарг, пропозицій та клопотань в 

сучасних умовах набуває актуальності і у зв’язку з  тим, що в цьому 

процесі відбувається узгодження інтересів членів окремої 

територіальної громади.  

Як видається, на шляху запровадження європейських інновацій, 

діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування не 

повинна звестися до формального виконання законодавчих приписів, а 

має стати дієвим інструментом для забезпечення взаємодії та співпраці 

суб’єктів владних повноважень з населенням, територіальними 

громадами та громадськими об’єднаннями. Адже пряма 

взаємозалежність відкритості влади й довіри до неї є вагомою 
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причиною для того, щоб приділяти постійну увагу партнерській 

взаємодії в діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування із суб’єктами громадянського суспільства.  

Сфери розгляду звернень громадян торкнулися тенденції 

оптимізації взаємодії суб’єктів публічної адміністрації під час 

реалізації наданих їм повноважень через використання єдиних баз 

даних. Так, необхідність створення системи маршрутизації та 

інтелектуального опрацювання звернень громадян для зменшення 

кількості надання формальних відповідей актуалізовано ціллю 

діяльності Кабінету Міністрів України – людина живе в державі, яка 

ставить перед собою реалістичні цілі та досягає їх із використанням 

розумно необхідних для цього ресурсів. Разом із тим, якісне 

опрацювання звернень громадян є кроком до покращення сервісу, який 

отримують українці від своєї держави, а те, що громадянин – це клієнт, 

має стати основою світогляду кожного публічного службовця [373]. 

Одним зі способів оптимізації взаємодії органів державної влади із 

суб’єктами громадянського суспільства  є застосування віртуальних 

форм публічності та впровадження електронної демократії, що 

допоможе максимально залучити громадян до управлінських процесів. 

Реалізація ж взаємодії органів державної влади із суб’єктами 

громадянського суспільства відбувається з використанням електронних 

засобів комунікації, а саме політичних інтернет -комунікантів, каналів 

та технічних засобів інформування, інструментів електронного 

урядування [475, с. 141]. Отже, в умовах адміністративної реформи 

ефективність діяльності органів виконавчої влади значною мірою 

посилюється завдяки можливостям вільного доступу до національних 

електронних інформаційних ресурсів.  

Слід вказати, що електронне урядування є способом організації 

державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж 

і сегментів глобальної інформаційної мережі, яка забезпечує 
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функціонування певних органів у режимі реального часу та робить 

максимально простим і доступним щоденне спілкування громадянина з 

органами виконавчої влади. Тобто передбачає, що будь-яка особа через 

Інтернет може звертатися зі зверненнями до органів виконавчої влади 

для отримання необхідної інформації, а головне – для одержання 

адміністративних послуг [123].  

Показово, що активне впровадження інформаційних технологій 

впродовж останніх років зумовило «цифровізацію» адміністративних 

процесів із метою підвищення їх якості та прозорості, а також 

залучення громадян до активної участі в управлінських процесах за 

допомогою мережевих ресурсів Інтернету. Подібна практика відкрила 

абсолютно нові можливості для перепроектування організаційних 

структур і процедур, зокрема, щодо інформування громадян про 

технологію та процедури прийняття та реалізації рішень . 

У багатьох дослідженнях автори концентрують увагу на факторах , 

які свідчать про невідворотність змін у підходах до залучення 

громадян до вирішення питань, які стосуються державного управління : 

інформаційна революція (стрімке поширення новітніх комунікаційних 

технологій через мережу Інтернет); соціальна революція у спілкуванні 

(динамічний розвиток мережевих спільнот); економічна революція як 

наслідок нового поділу праці (знання як основа 

конкурентоспроможності, «віддалені» робочі місця тощо); 

демографічна революція [122, с.  124]. 

Активний пошук ефективних моделей взаємодії з громадянами на 

теперішній час відбувається і в системі місцевого самоврядування. З 

цією метою апробуються нові способи діалогу та контролю за 

місцевою владою, які сприятимуть досягненню об’єктивності, 

оперативності, відкритості місцевої влади, якнайповнішому 

забезпеченню реалізації конституційного права громадян на учать в 

управлінні публічними справами [130] та втіленню інформаційної 
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свободи, підвищенню ефективності діяльності органів місцевого 

самоврядування.  

На практиці у сфері місцевого самоврядування основні сучасні 

інформаційні технології набули такої конфігурації:  

– технології надання інформації (веб-сторінки), які дають широкі 

можливості для розповсюдження інформації з використанням зручної 

навігації, пошуку й безкоштовного тиражування у великих обсягах. 

Інформація з’являється оперативно і є доступною цілодобово для 

миттєвого пред’явлення – ідеальне середовище для моніторингу 

законодавчих актів, рішень органів місцевого самоврядування й 

забезпечення населення або спеціальних органів можливістю ш видкого 

одержання статистичної, аналітичної або методичної інформації;  

– технології поширення інформації (групи новин, списки 

розсилки), які дозволяють швидко та з мінімальними витратами 

поширювати певну інформацію серед чималої аудиторії – ідеальне 

середовище для адресного доведення рішень органів місцевого 

самоврядування до громадян з метою ознайомлення;  

– технології обміну інформацією (електронна пошта, форуми, 

чати, відео- й аудіоконференції) забезпечують постійний 

інформаційний швидкісний канал, який передбачає двосторонній обмін 

інформацією між більшою кількістю учасників – ідеальне середовище 

як для міжвідомчого обговорення прийнятих місцевими органами 

рішень, так і для всебічного їх обговорення  [461, с. 261]. 

У цьому контексті важливу роль відіграє веб-сайт, що уможливлює 

істотне підвищення ефективності та результативності різноманітних 

напрямів діяльності на рівні села чи міста – від надання он-лайн 

послуг населенню та бізнесу до підготовки, обговорення й прийняття 

управлінських рішень на локальному рівні [475, с. 143]. Електронний 

портал – це засіб реалізації віртуального агентства з надання послуг 
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для громадян. Акумуляція різних електронних ресурсів органів 

місцевої влади у портал має суттєві переваги [97, с.  262]: 

повне та об’єктивне інформування членів територіальної громади 

про перелік і зміст усіх муніципальних послуг;  

активне залучення громадян та юридичних осіб до обговорення 

ініціатив ради, виконавчих органів, органів самоорганізації населення 

тощо; 

забезпечення багатосторонніх комунікацій між суспільством, 

бізнесом та владою; 

вирішення за допомогою принципу «єдиного вікна» широкого кола 

питань із врегулювання господарської діяльності (реєстрація, 

ліцензування, оподаткування тощо);  

оптимізація оперативної взаємодії всіх суб’єктів надання 

муніципальних послуг.  

Як вказує Н.В. Шотурма, такий веб-портал є складовою частиною 

е-уряду – невід’ємним елементом підсистем е-регіон, е-місто та е-

район, який, будучи «порталом для суспільства», забезпечує точку 

доступу для населення до всіх рівнів послуг [475, с. 143]. 

Необхідність переведення взаємодії держави з громадянами у 

формат онлайн-режиму передбачено також і положеннями Угоди про 

асоціацію України з ЄС, в якій зазначено аспекти взаємодії України та 

ЄС в царині впровадження інформаційного суспільства [63; 339, гл. 14 

р. 5]. Також увагу акцентовано і на необхідності формування системи 

електронного урядування, тобто власне такої взаємодії онлайн. Однак, 

як видається, потреба в е-уряді є не лише обтяжувальним пунктом до 

виконання, а й об’єктивною вимогою часу [3]. 

Показово, що на теперішній час усі сучасні інформаційні 

технології об’єднано під однією загальною ідеєю електронного 

урядування, яку А.В. Халецький представляє у вигляді чотирьох 

послідовних етапів: 
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1. Створення єдиного порталу, який містить різні інформаційні 

ресурси, доступні на певному сервері для цілодобового ознайомлення 

громадян. 

2. Забезпечення зворотного зв’язку, який може мати вигляд 

надання громадянам можливості одержання різних довідок та 

інформації, а також вивчення різних аналітичних матеріалів і новин 

про діяльність того або іншого органу управління. На даному етапі 

передбачається надання громадянам можливості заповнення різних 

електронних документів для полегшення процедур сплати податків, 

одержання ліцензії, реєстрації тощо.  

3. Налагодження взаємодії представників органів державного й 

місцевого самоврядування з громадянами в режимі реального часу, 

поява сервісу здійснення оплати різних послуг державним структурам і 

регіональним порталам, які поєднують державні послуги й послуги 

недержавного сектору.  

4. Трансформація уряду, що передбачає створення електронної 

інфраструктури державного управління на основі єдиних стандартів і 

додання урядовому порталу статусу єдиного пункту доступу до всіх 

послуг – як для громадян, так і для бізнесу. Вказаний етап передбачає 

значне збільшення інтерактивності інформаційних ресурсів, що 

дозволить більшою мірою залучити громадян до  державотворення та 

державного управління та процесу прийняття рішень «від задуму до 

імплементації» [460, с. 130]. 

Видається, загалом електронний уряд – це концепція здійснення 

управління державою, яка є складовою масштабного інформаційного 

перетворення суспільства, зміни нормативно -правової бази, освітніх 

пріоритетів, перерозподілу зон пріоритетної компетенції державних і 

суспільних структур, перенесення акцентів в економіці, оновлення та 

розширення ціннісних парадигм суспільства  [30, с. 87]. При цьому, 

подальша трансформація електронного уряду передбачає перехід на 
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формулу «Уряд 2.0» як нового способу інтерактивного створення 

суспільних благ і переходу на новий вид взаємодії органів державної 

влади із суб’єктами громадянського суспільства у процесі підготовки 

та прийняття державно-управлінських рішень та управлінні 

державними справами. Як результат, значна кількість органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування  звернулася до 

системного управління інноваціями.  

Як зазначає О.А. Піддубчак, існування формату Веб 2.0 дозволяє 

виділити кілька основних аспектів: активна участь користувачів у 

наповненні того чи іншого ресурсу;  спрямованість на створення нового 

контенту; активне громадське обговорення інформаційних 

повідомлень; перетворення кожного учасника мережевих спільнот на 

автономну одиницю генерування новин. Саме тому основною 

відмінністю Уряд 2.0. (Gov.  2.0) є те, що в процесі розбудови Gov. 1.0 

передусім робиться ставка на «комп’ютеризацію» існуючої форми 

державного управління, у той час як Gov.  2.0 спрямовано на 

трансформацію самої системи соціальних взаємодій та внутрішньої 

логіки державного управління у всіх її проявах [312]. 

Слід зазначити, що в країнах Європейського Союзу все ширшого 

визнання набуває запровадження підходу «SmartCіty» («розумне 

місто»), який передбачає, зокрема, врядування за широкої участі 

громадян. При цьому, перелік уже реалізованих послуг дає можл ивість 

громадянам здійснювати моніторинг і контроль цілодобово: щоденник 

міського голови, деталі про бюджет міста та активи, міські гранти, 

єдиний контрольний центр екстрених служб, онлайн -опрацювання 

звернень громадян [122, с. 137]. Як зазначають експерти, саме такі 

прості речі, як електронні опитування громадської думки чи онлайн 

нотатки/звернення громадян дають змогу вивчати думку громадян та 

ефективно враховувати її під час планування місцевого розвитку. 



333 

 

Одним із елементів «Smart Cіty» є запровадження практики 

краудсорсингу [475, с. 145]. 

Необхідно зазначити, що практика краудсорсингу (від англ. crowd 

– натовп і sourcing –джерело, використання ресурсів) є інноваційною 

системою управління, технологією віртуальної соціальної взаємодії 

органів публічної адміністрації та споживачів владних послуг 

(населення, окремих осіб), яка забезпечує останнім можливість брати 

участь у процесі прийняття державних управлінських рішень на 

стадіях їх опрацювання, прийняття та реалізації [475, с. 146]. 

Відзначимо, що за рахунок застосування краудсорсингу 

досягається нова якість зворотного зв’язку: громадяни, приймаючи 

відповідні умови співробітництва, більш відповідально ставляться до 

функцій, які вони виконують. Крім того, можна формувати із найбільш 

активних та досвідчених громадян окремі групи (наприклад, 

аналітичні) тощо [223]. 

Акцентуючи увагу на збудованій Урядом так званій «стратегії 

інноваційного та ефективного управління», можемо справедливо 

констатувати, що в Україні використання можливостей краудсорсингу 

репрезентовано практикою подання колективних он-лайн звернень – 

петицій. Відзначимо, що процес підготовки до введення в Україні 

практики електронних петицій розпочався ще у 2009  році, коли 

Україна, як і інші держави, що є учасниками Ради Європи, отримала 

Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам -учасникам з 

електронної демократії. Серед іншого, Рекомендації передбачали 

необхідність запровадження системи електронних петицій як дієвого 

механізму співпраці влади та суспільства.  

Так, 02.07.2015 року законодавчо затверджено зміни до ст. 5 

Закону України «Про звернення громадян», у зв’язку з якими практику 

функціонування публічної адміністрації доповнено таким різновидом 

звернення, як електронна петиція, що спричинено використанням 
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інформаційно-комунікативних технологій в усіх сферах суспільних 

відносин [340]. Відповідно, законодавчо було встановлено, що 

електронна петиція є особливою формою колективного звернення 

громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, органу місцевого самоврядування, а також 

регламентовано порядок подання та розгляду електронних петицій 

[400, с. 93]. 

Видається, основною домінантою запровадження електронних 

петицій у практику функціонування публічної адміністрації є 

зменшення соціального напруження, відновлення діалогу між органами 

публічної адміністрації та громадянами, сприяння оперативному 

реагуванню органами виконавчої влади та місцевого самоврядування 

на суспільні виклики та ініціативи.  

Показово, що із запровадженням електронних петицій громадяни 

отримали новий інструмент спілкування з державою з метою 

розв’язання суспільно значущих питань [125; 126; 127; 128; 132]. Що 

стосується безпосередньо органів місцевого самоврядування, то слід 

вказати, що електронні петиції можуть бути ефективним інструментом 

звернення уваги місцевих рад на локальні проблеми та шляхи їх 

вирішення [166]. Якщо ж говорити про ситуацію щодо вираження 

громадської думки, то електронні петиції цілком можуть замінити 

різноманітні соціологічні опитування «сумнівного походження», хоча 

й будуть відображати думку не всіх верств населення, а лише тих, хто 

має доступ та користується мережею Інтернет  [475, с. 147]. 

Однак, варто врахувати й небезпеки електронних петицій: 

зловживання та можливе маніпулювання електронними петиціями, 

коли певні особи чи групи осіб намагаються використати петиції в 

особистих цілях, зокрема, пропонуючи відверто популістичні 

пропозиції, і, таким чином, дискредитують вказаний інструмен т 

безпосередньої демократії [269]. 
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У цьому аспекті також доцільно акцентувати увагу на зручності 

впровадження інтерактивного координаційного механізму сприяння 

розвитку мережі самоорганізації населення, якого, як видається, 

необхідно виділити в окрему ланку механізмів електронного Уряду, 

але без виокремлення адміністративних одиниць і ресурсів на 

обслуговування. Інтерактивні результати взаємодії Уряду та 

громадськості мають накопичуватись і розповсюджуватись через так 

звану «координаційну хмару», що має стати загальнодержавною та 

спеціалізуватись лише по регіонах. Сказане дозволить подолати 

перешкоди, яких породжено розмаїттям економічних умов, культурних 

цінностей тощо, а також стане спеціалізованою соціальною мережею, 

до якої матимуть доступ як посадові особи органів публічної  

адміністрації, так і представники громадськості. І головне, таким 

чином буде забезпечено цілодобове та безоплатне залучення громадян 

до участі в управлінні державними справами  [466, с. 230]. 

Сказане дозволяє зробити висновок про те, що  формування е-

урядування в Україні на теперішній час перебуває на стадії 

становлення та розвитку. Доцільно відзначити прогрес у сфері е -

петицій, які функціонують практично у всіх обласних і навіть 

районних центрах країни на базі єдиної платформи, та надання 

адміністративних послуг онлайн. При цьому, за результатами 

моніторингу ефективності впровадження технологій електронного 

урядування в найбільших містах України, було встановлено, що 

більшість міст уже на даному етапі впроваджують окремі інструменти 

електронного демократії (електронна приймальня міського голови, 

можливість подання електронного звернення, проведення онлайн -

опитувань), на державному рівні створено єдиний портал електронних 

звернень, на офіційних веб-сторінках центральних органів виконавчої 

влади розроблено модулі електронних петицій, засновано єдину 

систему місцевих петицій тощо [475, с. 151]. 
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Повертаючись до попередньої дилеми та враховуючи риси 

інформаційного розвитку місцевої громади, видається, основним 

принципом має бути ступінь забезпечення інтерактивності  

громадськості, тобто залучення жителів до процесу прийняття рішень у 

режимі он-лайн, у зв’язку із чим важливим є показник активності 

інтернет-користувачів. Разом із тим, незважаючи на стрімке зростання 

української інтернет-аудиторії [41], видається, на теперішній час 

критично важливим фактором модернізації механізму звернення 

громадян в Україні на шляху до європейського співтовариства є 

індивідуалізація діалогу, що пояснюється незавершеністю процесів 

політичної структуризації суспільства та необхідністю посилення 

відкритості та прозорості підготовки та прийняття державно -

управлінських рішень [201]. 

З іншого боку, досі не зрозуміло, як часто та інтенсивно 

використовуються створені інструменти інститутами громадянського 

суспільства для комунікації з органами державної влади та місцевого 

самоврядування з метою участі в управлінні державними справами . 

При цьому, найвагомішим завданням для поширення е -демократії 

переважна більшість громадян визнає боротьбу з корупцією в органах 

виконавчої та судової влади.  

Однак слід наголосити, що шляхом упровадження інформаційного 

врядування досягаються значні позитивні чинники: покращення 

діалогу між громадянами та органами виконавчої влади і місцевого 

самоврядування; пришвидшення надання адміністративних послуг; 

скорочення витратності в управлінській діяльності; доступність і 

швидкість взаємодії та співпраці суб’єктів владних повноважень з 

населенням, територіальними громадами та громадськими 

об’єднаннями [111, с. 28]. Разом із тим, необхідно погодитися із 

твердженням Н.В. Шотурми, яка зазначає, що не можна забувати і про 

вразливість системи електронного урядування з точки зору різних 
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загроз: кіберзлочинності, кібертероризму, проведення спеціальних 

інформаційних операцій, поширення недостовірної інформації, 

маніпулювання свідомістю громадян тощо [475, с. 151]. 

Отже, важливим та необхідним аспектом розвитку інституту 

звернення громадян в Україні стало запровадження системи е-

урядування в Україні. Однак, враховуючи численні недоліки та 

перешкоди, на шляху реалізації адміністративної реформи, 

трансформаційних перетворень у діяльності органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування та їх взаємодії з громадянами, 

необхідно подолати відомчий підхід до роботи в системі, значне 

дублювання інформації, відсутність єдиних стандартів та несумісність 

ресурсів, складність доступу тощо. Адже в сучасному управлінському 

процесі саме е-урядування здатне змінити безпосередньо природу 

влади, зробити її більш прозорою та підконтрольною громадськості, 

створити умови для нормального розвитку суспільства та своєчасного 

ухвалення поточних управлінських рішень.  

На жаль, на теперішній час електронне урядування в Україні є 

фрагментарним та відірваним від реальних потреб громадян: замість 

електронізації найбільш затребуваних державних послуг 

електронізуються лише ті, які є цікавими самим держустановам  [278, 

с. 18]. Саме тому для забезпечення поширення цифрової комунікації 

між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та 

громадськістю необхідно:  

реформувати вітчизняну освіту в напрямі формування системи 

цінностей і пріоритетів інформаційного суспільства, адаптувати її до 

викликів інформаційного суспільства;  

забезпечити доступність якомога більшого обсягу 

адміністративних послуг та інформації в мережі Інтернет;  

забезпечити простоту й доступність веб-послуг; 
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розвивати інформаційно-комунікаційну інфраструктуру, що являє 

собою сукупність територіально розподілених державних та 

корпоративних інформаційних систем, ліній зв’язку, мереж і каналів 

передачі даних, засобів комунікації й управління інформаційними 

потоками, а також організаційних структур, правових і нормативних 

механізмів, що забезпечують їх ефективне функціонування [154];  

створити фінансову базу для розвитку цифрової комунікації між 

інститутами влади та громадськістю, використовуючи не лише кошти 

державного бюджету, а й інвестиції від юридичних та фізичних осіб;  

забезпечити реальним доступом до швидкого Інтернету мешканців 

сіл, селищ, міст; 

сформувати чітку, ієрархічну та узгоджену нормативно -правову 

базу для регулювання цифрової комунікації між органами державної 

влади й громадськістю;  

розробити єдині узгоджені технічні стандарти розвитку 

інформаційних систем цифрової міжінституційної комунікації, 

використання однорідних інтерфейсів, форматів даних, кодів безпеки 

тощо [475, с. 152–153]. 

Проведений аналіз доводить необхідність подальшого розвитку 

інформаційно-комунікативних технологій як інструменту підвищення 

ефективності самоорганізації населення в системі трансформаційних 

процесів державного управління та забезпечення права громадян на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. Крім того, як видається, нагальним є впровадження 

інтерактивного координаційного механізму в системі електронного 

уряду, який забезпечить можливість реалізовувати право участі 

громадян в управлінні державними справами та дозволить уникнути 

комунікативних бар’єрів між громадянами та органами публічної влади 

[454]. 
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Разом із тим, на теперішній час нагальною є потреба розширення 

доступу громадян до електронної мережі, насамперед, через підтримку 

місцевих установ, підвищення рівня комп’ютерної грамотності, 

підтримки місцевих громад (особливо в сільських районах і районах з 

низьким рівнем доступу населення до електронних товарів і 

послуг) [6]. 

Здійснювати ефективну взаємодію (мати «зворотній зв’язок») з 

громадянами у процесі формування та реалізації державної політики,  

органи державної влади мають, зосереджуючись на створенні та 

веденні діалогу з основними цільовими аудиторіями та якісному 

наданні адміністративних послуг. І в цьому аспекті необхідно вказати, 

що застосування інформаційно-комунікаційних технологій як 

сучасного інструменту реагування на звернення громадян дає змогу 

інтенсифікації рівня взаємодії, активізує потенціал збільшення 

масштабу, широти та глибини усіх механізмів взаємодії держави та 

суспільства (насамперед, інституту звернення громадян) в процесі 

формування та реалізації державної політики. Однак, незважаючи на 

сподівання, використання електронних технологій для формування 

якісного публічного адміністрування, підвищення ефективності, 

відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування з метою формування нового типу 

держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян, залишається 

ще новинкою, і прикладів належної практики тут ще небагато. Проте 

досвід свідчить, що використання електронних технологій та 

впровадження електронного урядування сприяють до позитивних змін 

забезпечення права громадян на звернення до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування [110].  

Зважаючи ж на той факт, що однією із найважливіших проблем 

сучасного суспільного розвитку є питання взаємовідносин держави і 

громадянина в умовах формування ефективних національних та 
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міжнародних інструментів захисту прав і свобод  людини [62] (адже 

наявність чи відсутність основних прав і свобод людини виступає 

найбільш яскравим показником ступеня розвитку громадянського 

суспільства та побудови правової держави), на шляху створення 

високоефективного та дієвого забезпечення механізму звернення 

громадян науковцям та практикам доведеться докласти ще чимало 

зусиль та подолати немало перешкод: недостатню сформованість 

нормативно-правового забезпечення, недостатній рівень національної 

інформаційно-комунікаційної інфраструктури, низький рівень 

фінансування й ефективності використання наявних ресурсів, низький 

рівень інформатизації, недостатній рівень володіння інформаційно -

комунікаційними технологіями серед державних службовців та 

громадян у цілому, складний процес адаптації громадян до соц іальних 

інновацій. 

Однак наша держава є дійсно сильною, сучасною та має стимул до 

сталого розвитку та нових змін, свідченням чого стали якісні зміни в 

житті країни як у секторальному, так і в горизонтальному вимірах, а 

також намагання законодавця оптимально забезпечити механізм 

реалізації прав та свобод людини та громадянина [455], залучаючи 

громадян до активної участі в управлінських процесах через різні 

форми суспільно-політичного самовираження [249]. І в цьому аспекті 

необхідно акцентувати увагу на тому, що саме звернення громадян до 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування є 

невід’ємним чинником демократизації всієї системи публічного 

управління, її відкритості, результативності та ефективності [196; 237]. 

Більше того, звернення – не лише адміністративно-правовий механізм 

забезпечення реалізації та захисту прав, свобод та законних ін тересів 

осіб та громадян, а й дієвий спосіб контролю за законністю діяльності 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

підвищення ефективності, а також результативності їх діяльності.  
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Як видається, звернення громадян, будучи суб’єктивним 

конституційним правом, є формою участі в управлінні як державними 

справами загалом, так і місцевими справами, є джерелом інформації 

про ефективність та результативність функціонування органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також та 

рівня довіри до них. При цьому, окреслення основних перспектив 

модернізації механізму звернення громадян в Україні  на шляху до 

європейського співтовариства, з певним абстрагуванням, дає змогу 

підтвердити обумовленість недоліків інституційно -функціональної 

організації влади сталою правовою неврегульованістю. Разом із тим, 

критично важливим фактором модернізації механізму звернення 

громадян в Україні на шляху до європейського співтовариства є 

індивідуалізація діалогу, що пояснюється незавершеністю процесів  

політичної структуризації суспільства та необхідністю посилення 

відкритості та прозорості підготовки та прийняття державно -

управлінських рішень.  

 

 

4.2. Перспективи модернізації механізму звернення громадян в 

Україні на шляху до європейського співтовариства  

 

На теперішній час, намагаючись зберегти свою незалежність та 

самобутність, наша країна обрала шлях демократизації правової 

системи, взявши за зразок європейські соціальні цінності. При цьому, 

«свідомість» Української держави також є направленою в бік 

європейського розвитку та, відповідно до цього, участі у 

найрізноманітніших євроінтеграційних процесах.  

Беззаперечно, реалізація стратегічного курсу на інтеграцію 

України до європейського політичного, економічного та правового 

простору [31; 143] та створення передумов для набуття Україною 
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членства у Європейському Союзі досить ефективно сприяють 

утвердженню України як впливової європейської держави. Адже з усіх 

можливих альтернатив євроінтеграційний курс дає змогу не тільки 

вирішити проблеми внутрішнього розвитку, а й розширити та 

поглибити міждержавне спілкування, досить ефективно лобіювати 

національні інтереси на міжнародній арені.  

Разом із тим, у рамках європейської інтеграції та імплементації 

різного роду проектів інституційної розбудови, перед Україною постав 

дуже широкий об’єм питань, які потрібно вирішити, та зобов’язань, 

яких потрібно дотримуватися. Із підписанням Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами [339], одним із важливих 

завдань для України стало утвердження верховенства права та 

укріплення інституцій усіх рівнів у сфері управління, зміцнення поваги 

до демократичних принципів,  верховенства права та доброго 

врядування [131], прав людини та основоположних свобод, а також 

комплексний розвиток електронного урядування відповідно до 

європейських вимог. 

Водночас, за результатами оцінки системи державного управління 

в Україні, якої проведено програмою SIGMA, рівень розвитку даної 

сфери не відповідає стандартам держав-членів ЄС. При цьому, 

експерти констатують проблеми якості адміністративного 

законодавства (його складність, суперечливість, нечіткість), правову 

невизначеність у прийнятті адміністративних рішень (відсутність 

загального закону про адміністративні процедури) тощо. Чимало 

фіхівців вказують, що, вітчизняне адміністративне законодавство не 

гарантує дотримання державою принципу верховенства права, не 

сприяє підзвітності останньої у забезпеченні прав громадян та 

поважного до них ставлення [456, с. 9, с. 27–30]. 
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Аналіз сталих наукових доробок дозволяє стверджувати, що на 

теперішній час модернізація сфери публічного адміністрування 

потребує комплексного підходу [238]: не тільки еволюціонування у 

напрямі розроблення досконалого за європейськими мірками 

законодавства, а й створення сприятливих умов для реалізації 

прогресивних законодавчих положень на практиці. Однак, як свідчать 

показники індексу європейської інтеграції країн Східного Партнерства 

2015-2016, саме запровадження стандартів ЄС на різних рівнях є 

слабким місцем України. До того ж, спостерігається загальна тенденція 

втрати Україною позиції лідера європейської інтеграції серед країн 

цього регіону [5]. Таким чином, обґрунтованою видається позиція 

Н.П. Каменської, яка вказує, що нинішні державні заходи стосовно 

адаптації національного законодавства характеризуються, здебільшого, 

неефективністю та формальністю. Звичайно, трансформування змісту і 

системи адміністративного законодавства України на зразок 

демократичних моделей країн ЄС, запровадження у короткостроковій 

перспективі європейських інновацій – завдання нелегке. Разом із тим, 

видається, обов’язково необхідно враховувати специфічні особливості 

національного нормотворення та правозастосування, передбачати 

наслідки запровадження новозмін у бік стимулювання демократичного 

розвитку вітчизняної адміністративної системи [39, с.  139; 300; 474, 

с. 7–8]. 

Показово, що у межах глобалізаційних та інтеграційних процесів 

правові системи багатьох країн світу зазнають змін, доповнень та 

зближення шляхом апроксимації. Україна не стала виключенням з 

правил. При цьому, задекларувавши курс демократичної розбудови 

суспільства та держави [279] та ставши учасником багатьох 

євроінтеграційних процесів, Україна проявила надзвичайно високий 

рівень державної свідомості та готовності до кращих, позитивних змін 
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на шляху до становлення як сучасної європейської країни, визнавши 

необхідність проведення адміністративної реформи.  

Беззаперечно, адаптація національного законодавства у 

загальнодержавному масштабі потребує послідовного удосконалення 

останнього у пріоритетних сферах. При цьому, виникає необхідність 

дослідження окремих напрямів діяльності публічної адміністрації з 

точки зору порівняльно-правового аналізу законодавчого регулювання 

в Україні з acquis communautaire [118; 361]. 

Не можна не сказати, що acquis communautaire є достатньо 

динамічним явищем, яке постійно охоплюється новими сферами (обсяг 

аcquis оцінюють приблизно в 97 тисяч сторінок Офіційного віснику 

Європейських Співтовариств (Official Journal) або близько 20 тисяч 

актів [1]). При цьому, на жаль, в офіційних документах інститутів ЄС, 

враховуючи досить широкий спектр принципів, концепцій, доктрин та 

понять, які складають основу acquis communaiture, в повному обсязі не 

розкривається обсяг та зміст acquis communaiture, а в наукових працях 

зарубіжних та вітчизняних науковців поняття «acquis communaiture» 

має дещо узагальнений вигляд. Наприклад, словник понять і термінів у 

сфері європейської інтеграції, який знаходиться на офіційному сайті 

ЄС, визначає «acquis communautaire» як «сукупність загальних прав і 

обов’язків, дотримання яких об’єднує країни -члени ЄС» [308, c. 55]. 

К.В. Смирнова, досліджуючи джерела права ЄС, зазначає, що 

аcquis communautaire включає джерела права ЄС, сукупність правових 

актів незобов’язального характеру, доктринальні поняття, рішення 

Суду ЄС, рекомендації та домовленості, у тому числі і в рамках 

Європейської політики сусідства, які виникли за часи існування 

європейських інтеграційних об’єднань та мають беззастережно 

сприйматися державами-членами та державами-аплікантами на вступ 

до ЄС [418, с. 7]. 
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Не зважаючи на складність і комплексність вказаної юридичної 

категорії, її певну історичну мінливість, для країн, як і обрали 

європейський вектор розвитку, аcquis знаходиться в основі процесу 

Європейської інтеграції, оскільки зобов’язує країни -члени 

імплементувати всі попередні та наступні єдині заходи та акти. Слід 

мати на увазі, що впровадження аcquis у національні правові системи є 

необхідною умовою завершення процесу приєднання країни до ЄС [1].  

Видається, наближення законодавчої бази не тільки до принципів, 

а ще й до загального правового масиву ЄС для України не є явищем 

новим. Адже питання адаптації українського законодавства до 

законодавства ЄС має давню історію: ст.  51 (1) Угоди про партнерство 

і співробітництво між Європейськими Співтовариствами та їх 

державами-членами і Україною (підписаної ще у 1994  р.) акцентує 

увагу на важливості зближення законодавства України і законодавства 

ЄС та закріплює обов’язок України вжити «заходів для забезпечення 

того, щоб її законодавство поступово було приведено у відповідність 

до законодавства Співтовариства» [250, c. 8]. Тобто, майже 25 років 

тому Україна стала на шлях євроінтеграційного зближення своїх 

правових надбань, зберігши таку тенденцію і на теперішній час. При 

цьому, напрацювання нормативної бази, що має бути наближеною до 

acquis communaiture, у першу чергу, слід проводити у сфері публічного 

управління. 

Слід зазначити, що реформування та наближення законодавства 

України до законодавства ЄС – лише одна з багатьох ланок 

наближення до acquis communaiture. Інша важлива сторона – це 

впровадження європейських актів, а саме найновіших та 

найнеобхідніших регламентів та/або директив. При цьому, лише точно 

перекладені терміни європейського законодавства чи знайдені 

адекватні замінники (якщо такого терміну в українській мові не існує) 
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можуть забезпечити ефективну реалізацію положень директив в 

Україні [250, c. 4]. 

Повертаючись до попередньої дилеми, зауважимо, що науково -

практичні розробки вітчизняних вчених-адміністративістів переважно 

спрямовано на вивчення управлінського досвіду ЄС у загальному 

аспекті: принципам належного урядування, теоретичним питанням 

адміністративної процедури, кодифікації адміністративно-

процедурного законодавства тощо [12, с. 43–46; 15, с. 178–186; 23; 

389]. Безумовно, результати подібних напрацювань мають вагоме 

значення у якості орієнтирів якісного проведення в Україні 

євроінтеграційних процесів. Разом із тим, вітчизняна законотворчість 

позначається певною стихійністю, несистемністю (не завжди є чітке 

бачення, яких результатів потрібно досягнути і як це зробити), 

незорієнтованістю на практику застосування та її вивчення [487]. Як 

вбачається, ефективне запровадження європейських здобутків, 

тематичних концептуальних ідей у практичну площину потребує 

проекціювання досвіду ЄС на конкретні галузі публічного 

адміністрування, у тому числі, взаємовідносини публічної 

адміністрації з приватними особами [70]. 

У зв’язку з чим виникає необхідність у межах предмета 

дослідження перевірити відповідність вітчизняного законодавства про 

звернення громадян ключовим засадам Європейського 

адміністративного простору, а також розробити рекомендації, яких 

спрямовано на вирішення тематичних проблем у процесі проведення 

адміністративної реформи в Україні.  

Показово, що законодавство ЄС не містить прямої вимоги 

європеїзації даного сектора публічного адміністрування. Разом із тим, 

взаємовідносини «публічна адміністрація – фізичні та юридичні особи» 

все ж знаходяться у полі зору органів ЄС. Така ситуація зумовлена 

природньою необхідністю створення середовища, в якому державам -
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членам ЄС комфортно ефективно взаємодіяти. Реалізація спільної 

політики вимагає від цих держав створення публічної адміністрації, 

здатної забезпечувати виконання взятих ними в результаті спільних 

домовленостей зобов’язань, що передбачають єдині у ЄС стандарти.  

Як зазначає Н.П. Каменська, квінтесенцією уніфікованих 

європейських вимог до управлінської сфери є п’ять основних 

принципів належного урядування [148, с.  310], яких викладено у Білій 

книзі Європейського урядування  (2001 р.) [4]: відкритість, участь, 

підзвітність, ефективність, узгодженість.  

В.Б. Авер’янов, В.А. Дерець та А.А.Пухтецька акцентують увагу 

на тому, що кожен із цих принципів сприяє утвердженню демократії та 

верховенства права у державах-членах ЄС і застосовується на всіх 

рівнях управління – глобальному, європейському, національному, 

регіональному та локальному [18, с. 5]. 

Разом із тим, решта принципів, які входять до складу європейської 

концепції належного урядування, як видається, мають похідний 

характер, оскільки тією чи іншою мірою уточнюють їх зміст. З огляду 

на сказане, враховуючи ключові висновки та рекомендації програми 

SIGMA щодо удосконалення державного управління в Україні [456], 

вказані принципи доцільно застосувати як базові критерії оцінки якості 

вітчизняних законодавчих актів, що стосуються звернень громадян.  

Так, принцип відкритості, зокрема, охоплює право на доступ до 

інформації, якого прямо закріплено у положеннях Хартії основних 

прав Європейського Союзу [465, ст. 42]. Процедурні питання реалізації 

даного права регламентовано Європейським кодексом належної 

адміністративної поведінки [9]. Відповідно до постанови Європейської 

комісії, Європейських Парламенту та Ради від 30.05.2001  р. 

№ 1049/2001 «Про доступ громадськості до документів Європейського 

Парламенту, Ради та Комісії», відкритість дозволяє громадянам брати 

активнішу участь у процесі підготовки рішень; сприяє зміцненню 
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демократії та поваги до фундаментальних прав, передбачених ст.  6 

Консолідованої версії Договору про Європейський Союз в редакції 

Лісабонського договору; сприяє прозорості прийняття рішень 

інституціями ЄС [409, с. 197]. У вузькому розумінні відкритість 

означає принципову можливість доступу до інформації [102, с.  76; 

124], у тому числі, через процедуру звернення громадян.  

Видається доцільним проаналізувати з точки зору принципу 

відкритості базові законодавчі акти України, що стосуються звернень 

громадян 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. 

Очевидно, що будь-яке звернення є формою закріплення і передачі 

інформації. Підтримуємо думку Н.П. Каменської щодо того, що 

реалізація права на звернення до публічної адміністрації є 

безпосередньо пов’язаною з реалізацією права на інформацію, що 

знаходиться у володінні цих органів.  

Спеціальними законодавчими актами, що визначають основні 

засади доступу до інформації вказаного різновиду, є Закон України 

«Про доступ до публічної інформації» [344] та Закон України «Про 

інформацію» [364]. Аналізую їх положення, які стосуються 

забезпечення реалізації права на інформацію, констатуємо 

проблематичність запровадження на теренах України деяких 

принципів, що окреслюють межі поширення публічної інформації 

(максимального розкриття, обмеженої сфери винятків, розкриття 

інформації створює прецедент (оприлюднення має перевагу). 

Видається, за загальним правилом, публічна інформація має бути 

відкритою, а перелік випадків не розкриття суб’єктами владних 

повноважень такої інформації повинен бути вичерпним [481, с. 7–9]. 
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Говорячи ж про національні реалії, слід вказати, що відповідно до 

положень Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

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 Законом. Публічна інформація є 

відкритою, крім випадків, встановлених законом. Разом із тим, 

інформацією з обмеженим доступом є: конфіденційна інформація; 

таємна інформація; службова інформація  [344, ст.ст. 1, 6]. 

Слід вказати, що конфіденційна інформація – це інформація, 

доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім 

суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у 

визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до 

передбачених ними умов [344, ч. 1ст. 7]; таємна інформація – це 

інформація, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству 

і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, 

професійну, банківську, розвідувальну таємницю, таємницю 

досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю 

[344, ч. 1ст. 8]; до службової може належати інформація: що міститься 

в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять 

внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, 

рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності 

установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами 

державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному 

обговоренню та/або прийняттю рішень; зібрана в процесі оперативно -

розшукової, контррозвідувальної діяльності, у  сфері оборони країни, 

яку не віднесено до державної таємниці [344, ч. 1ст. 9]. 
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Натомість на теперішній час в Україні не передбачено переліку 

категорій даних, що можуть належати до інформації з обмеженим 

доступом. На законодавчому рівні закріплено лише, що  до інформації з 

обмеженим доступом не можуть бути віднесені відомості: про стан 

довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту; про аварії, 

катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, 

що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей; про стан 

здоров’я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, 

одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а 

також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, 

освіти і культури населення; про факти порушення прав і свобод 

людини, включаючи інформацію, що міститься в архівних документах 

колишніх радянських органів державної безпеки, пов’язаних з 

політичними репресіями, Голодомором 1932 -1933 років в Україні та 

іншими злочинами, вчиненими представниками комуністичного та/або 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів; про 

незаконні дії органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових та службових осіб; щодо діяльності 

державних та комунальних унітарних підприємств, господарських 

товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій 

(часток) належать державі або територіальній громаді, а також 

господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких 

належать господарському товариству, частка держави або 

територіальної громади в якому становить 100 відсотків, що 

підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до закону; інші 

відомості, доступ до яких не може бути обмежено відповідно до 

законів та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України  [364, ч. 4 ст. 21]. 

Видається, закріплення переліку категорій даних, що можуть 

належати до інформації з обмеженим доступом, є необхідною умовою 
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запобігання випадкам безпідставного обмеження доступу до 

інформації, що знаходиться у володінні владних органів. Своєю 

чергою, детальний опис інформації з обмеженим доступом (її 

різновидів) у законодавчих актах країн ЄС є загальноприйнятою 

практикою законотворення [343]. 

Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до 

закону при дотриманні сукупності таких вимог: 1)  виключно в 

інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або 

громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи 

кримінальним правопорушенням, для охорони здоров’я населення, для 

захисту репутації або прав інших людей, для запобігання 

розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для 

підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим 

інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає 

суспільний інтерес в її отриманні [344, ч. 2ст. 6]. 

Разом із тим, на теперішній час за межами законодавчого 

регулювання залишається порядок віднесення тих або інших 

відомостей до інформації з обмеженим доступом. Труднощі виника ють 

також і щодо запровадження на практиці принципу – обов’язку 

оприлюднювати інформацію. Органи публічної адміністрації не 

повною мірою поширюють інформацію про свою діяльність, у тому 

числі, через мережу Інтернет [385, с. 18; 407]. У звязку із чим у 

правозастосуванні спостерігаються непоодинокі випадки порушень 

окремих положень Закону «Про доступ до публічної інформації», 

зокрема, щодо оприлюднення інформації розпорядниками та реєстрації 

документів розпорядника інформації (у частині неоприлюдення 

суб’єктами владних повноважень актів індивідуальної дії [77, с.  21]; не 

поширення інформації про створені та отримані публічною 

адміністрацією документи.).  
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Видається, проблеми нормативної невизначеності, декларативність 

окремих законодавчих положень створюють перешкоди на шляху 

повноцінної реалізації фізичними та юридичними особами права на 

публічну інформацію. Щоб звернутися із запитом на публічну 

інформацію, необхідно бути поінформованим про наявність 

запитуваних даних (документів) взагалі та у окремого розпорядника 

інформації, зокрема. Вказані обставини є переконливим доказом 

непрозорості діяльності органів публічної адміністрації, 

відмежовування останньої від контролю з боку приватних осіб, 

існування сприятливих умов для зловживань чиновників у ході 

прийняття адміністративних рішень тощо.  

Разом із тим, забезпечення реального доступу до інформації є 

однією із ключових складових демократичної форми відносин 

«держава –суспільство, громадянин» [404], запорукою участі 

приватних осіб у прийнятті рішень органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування. Видається, саме тому спрямованість на 

максимальну відкритість є загальною тенденцією функціонування 

розвинутих європейських держав [159, с. 183]. 

Зміст принципу участі передбаяає залучення громадян до процесу 

прийняття рішень «від задуму до імплементації» [233, с. 56]. 

Видається, з більшим залученням громадськості приходить більша 

відповідальність [4]. 

Що стосується звернень громадян до органів державної влади, 

місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, 

їх службових і посадових осіб, вбачається, подача зауважень та 

пропозицій, що стосуються їх статутної діяльності, заяв або клопотань 

щодо реалізації громадянських, політичних, соціальних, економічних, 

культурних прав і законних інтересів та скарг про їх порушення є 
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проявом активної позиції заявників (скаржників, запитувачів) в 

управлінській, правореалізаційній, правозахисній площині.  

Крім того, правоохоронні функції таких ініціатив свідчать про 

активне намагання їх авторів контролювати правомірність 

функціонування органів публічної адміністрації щодо тих або інших 

приватних інтересів.  

Враховуючи положення ст. 8 Рекомендацій СМ/Rec(2007)7 

Комітету Міністрів Ради Європи державам -членам Ради Європи про 

належну адміністрацію від 20 червня 2007  р. щодо участі приватних 

осіб у підготовці та прийнятті адміністративних рішень [8], зміст 

принципу участі можна звести до «права бути вислуханим». Межі 

вказаного права є окресленими Резолюцією [7]: приватній особі 

надається можливість бути вислуханою у ході адміністративної 

процедури, тобто вона може надавати факти та аргументи, і там, де це 

прийнято, пред’являти докази. Слід вказати, що у пояснювальній 

записці до Резолюції зауважується, що вказаний принцип 

застосовується тільки до адміністративних актів, які за своїм 

характером «несприятливо» впливають на права, свободи або інтереси 

відповідної особи.  

Видається, щоб забезпечити реалізацію демократичних стандартів 

участі фізичних та юридичних осіб у вирішенні адміністративних 

справ, Україна має створити недекларативні умови ефективного 

використання такого права на практиці. Йдеться не тільки про дієві 

правові механізми доступу до публічної інформації в індивідуальному 

порядку, а й про передбачуваність процедури розгляду та вирішення 

справ за зверненнями громадян, доступність інформації про власні 

права у ході адміністративної процедури. Сказане зумовлює 

необхідність констатувати відсутність в Україні законодавчої бази, яка 

здатна забезпечувати реальну можливість участі фізичних та 

юридичних осіб у справах за зверненнями до публічної адміністрації.  
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Аналіз законодавства про звернення громадян дає змогу 

стверджувати про необхідність кодифікації основних положень 

адміністративних процедур в цілому, а також процедурних норм 

розгляду звернень громадян зокрема. Видається, саме відсутність 

Адміністративно-процедурного кодексу України призводить до чіткого 

врегулювання порядку реалізації права на звернення та діяльності 

органів державної влади й місцевого самоврядування. Натомість, на 

теперішній час усі органи державної влади та місцевого 

самоврядування приймають власні нормативні акти, якими 

врегульовують питання розгляду звернень, проте останні лише 

дублюють норми Закону України «Про звернення громадян» 

(наприклад, Порядок розгляду звернень та організації особистого 

прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його 

територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що 

належать до сфери його управління, затверджений Наказом 

Міністерства юстиції України від 2017  р.; Порядок розгляду звернень 

та організації проведення особистого прийому громадян в органах та 

підрозділах Національної поліції України, затверджений  Наказом 

Міністерства внутрішніх справ від 2017  р. тощо). 

Варто акцентувати увагу і на тому, що у зв’язку з відсутністю 

досконалого адміністративно-процесуального механізму взаємодії 

адміністративних органів з приватними особами, маємо низку 

перешкод для розвитку розглядуваної сфери у напрямі європейських 

стандартів: не врегульованість процедури розгляду та вирішення 

звернень юридичних осіб до публічної адміністрації; надто абстрактна 

регламентованість Законом України «Про звернення громадян» права 

фізичних осіб –заявників на участь у відповідних адміністративних 

процедурах. 

Так, положеннями ст. 18 Закону України «Про звернення 

громадян» закріплено право громадян: особисто викласти аргументи 
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особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці 

поданої скарги чи заяви; знайомитися з матеріалами перевірки; 

подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, 

який розглядає заяву чи скаргу; бути присутнім при розгляді заяви чи 

скарги; користуватися послугами адвоката або представника трудового 

колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, 

оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку; 

одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги; 

висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємни ці 

розгляду заяви чи скарги; вимагати відшкодування збитків, якщо вони 

стали результатом порушень встановленого порядку розгляду 

звернень [363]. Постає логічне запитання: як часто заявники 

скористалися таким правом? На веб-сайтах публічної адміністрації, в  

засобах масової інформації є відсутніми відомості про категорії та 

кількість осіб, що реалізували право на звернення. Вивчення ж 

практики правозастосування дає підстави зробити невтішний висновок 

– означені дані з боку органів виконавчої влади і місцевого  

самоврядування досить рідко підлягають узагальненню та аналізу. 

Дієвість права на участь заявників в адміністративній процедурі за їх 

зверненнями фактично не контролюється державою. Складається 

враження, що дане право завуальовано підміняється можливістю 

авторів відповідних ініціатив звертатися до посадових осіб 

адміністративних органів на особистих прийомах. Однак у таких 

випадках публічна адміністрація порушує провадження за зверненням, 

але не вирішує його по суті. На особистому прийомі уповноважена 

посадова особа фіксує факт прийняття звернення, проте не озвучує 

власну позицію щодо його вирішення. За таких обставин заявник 

позбавлений можливості надати об’єктивні контраргументи, якщо 

питання вирішується не на його користь. Як наслідок, паритетного 
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діалогу між особами – заявниками та суб’єктом влади, як видається, не 

відбувається.  

Зміст принципу підзвітності у Білій книзі Європейського 

урядування розкривається з інституційної точки зору. Так, кожен з 

органів ЄС повинен пояснювати і брати відповідальність за те, що він 

робить для Європи [4]. Вказаний контекст передбачає під названим 

принципом розуміти комплекс взаємовідносин і механізмів контролю 

[233, с. 56]. Так, підзвітність передбачає відповідальність кожного 

органу публічного адміністрування за дії (бездіяльність), а аткож 

прийняті рішення. Як критерій оцінювання, розглядуваний принцип є 

показником рівня раціоналізації внутрішньої роботи публічної 

адміністрації, від організації якої безпосередньо залежить 

ефективність діяльності органів влади назовні. З огляду на сказане, 

вітчизняне законодавство про звернення громадян до органів 

державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 

засобів масової інформації, посадових осіб відповід но до їх 

функціональних обов’язків доцільно проаналізувати за двома 

параметрами: 1) чіткість регламентації законами взаємовідносин 

громадян із органами публічної влади; 2)  дієвість механізму 

персональної відповідальності за порушення законодавства України 

про звернення громадян.  

Видається, на теперішній час в Україні простежується не 

сформованість чіткого процедурного поля для співпраці 

адміністративних органів із заявниками (скаржниками, запитувачами). 

Водночас, європейські держави неабияку увагу приділяють 

систематизації, стандартизації та уніфікації правил вирішення 

публічною адміністрацією справ за зверненнями.  

Вчені та практики повсякчас звертаються до європейського 

прикладу та констатують нагальну потребу впорядкування процедур 
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«позитивної» управлінської діяльності [159, с.  178; 169, с. 25; 173; 398; 

399, с. 42; 388, с. 97]. Серед країн, де діють кодифіковані акти, яких 

присвячено адміністративним процедурам за зверненнями, необхідно 

назвати Австрію, Болгарію, Грузію, Данію, Іспанію, Італію, Естонію, 

Казахстан, Португалію, Польщу, Нідерланди, Німеччину, Угорщину, 

Югославію тощо. Такі закони є засадничим підґрунтям організації 

взаємовідносин виконавчої влади та місцевого самоврядування з 

приватними особами.  

Що стосується механізму персональної відповідальності 

посадових осіб публічної адміністрації, то за європейськими мірками 

він базується на презумпції вини публічної адміністрації у відносинах 

з фізичними та юридичними особами; відшкодуванні адміністративним 

органом заподіяної ним правам та законним інтересам приватних осіб 

шкоди. При цьому, перегляд класифікаційних груп стандартів 

належної адміністрації [19, с. 114] свідчить про спрямованість 

європейських нормативів на усунення порушень, запобігання їх 

виникненню, а не покарання порушників. Тому юридична 

відповідальність не набула прямого закріплення серед принципів 

належного урядування. Серед джерел європейського права даний 

принцип, зокрема, згадується у Стратегії інноваційного та ефективного 

управління на місцевому рівні ЄС  [253, с. 34]. 

В Україні ж європейські спостерігачі акцентують увагу на низькій 

ефективності механізму юридичної відповідальності публічної 

адміністрації [456, с. 27–30], що свідчить про фактичну безкарність 

чиновників [168, с. 12]. Вказане обумовлюється низькою якістю 

юридичної техніки, адміністративного законодавства, відсутністю 

об’єктивної оцінки роботи державних службовців та розмитістю 

персональної відповідальності за помилки в роботі або скоєні посадові 

злочини. 
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Показово, що Закони України «Про державну службу» [342], «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» [377], «Про звернення 

громадян» [363], «Про доступ до публічної інформації» [344] 

передбачають, що посадові особи органів публічної адміністрації 

притягаються до дисциплінарної, цивільної, адміністративної, 

кримінальної відповідальності. Однак вказані нормативно-правові акти 

не містять конкретних санкцій за протиправні діяння у сфері звернень 

громадян, мають відсильний характер, характеризуються 

декларативністю та нечіткістю регламентації питань юридичної 

відповідальності за порушення законодавства України про звернення 

громадян. 

Щодо дисциплінарної відповідальності, то ст.  24 Закону України 

«Про звернення громадян» взагалі не містить положення про 

дисциплінарну відповідальність за порушення законодавства про 

звернення громадян. Разом із тим, підстав дисциплінарної 

відповідальності за протиправні діяння у сфері звернень громадян 

також не визначено на нормативному рівні. Однак аналіз норм чинного 

законодавства України дозволяє говорити про те, що особу, яка 

прийняла неправомірне рішення щодо звернення громадянина, можна 

притягнути й до дисциплінарної відповідальності (шляхом 

застосування догани або звільнення згідно положень Кодексу законів 

про працю України [164], а також дисциплінарних стягнень, 

передбачених Законом України «Про державну службу» [342]). 

Нормативна регламентованість адміністративної відповідальності 

посадових осіб публічної адміністрації за порушення Закону України 

«Про звернення громадян» також викликає занепокоєння. Так, Кодекс 

України про адміністративні правопорушення містить лише одну 

статтю, що стосується порушення Закону України «Про звернення 

громадян» – ст. 2123 «Порушення права на інформацію та права на 

звернення». Згідно її положень, за незаконну відмову у прийнятті та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
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розгляді звернення, інше порушення Закону України «Про звернення 

громадян» передбачено санкції у вигляді накладення штрафу на 

посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. Разом із тим, повторне протягом року 

вчинення вказаного порушення, за яке особу вже було піддано 

адміністративному стягненню, – тягне за собою накладення штрафу на 

посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 

двадцяти до тридцяти годин [165, ч.ч.  7, 9 ст. 2123]. 

Очевидно, що за вказаних обставин юридичних підстав для 

притягнення особи, яка здійснила, наприклад, неналежний розгляд 

звернення громадянина, до адміністративної відповідальності немає 

[203]. 

Разом із тим, положення щодо кримінальної та цивільної 

відповідальності за порушення Закону України «Про звернення 

громадян» також не набули належного розвитку у вітчизняному 

законодавстві. Так, кримінальну відповідальність за порушення Закону 

України «Про звернення громадян» окреслено не чітко. Тим не менше, 

детальний аналіз правових приписів чинного законодавства України 

дозволяє дійти висновку, що подання громадянином звернення, яке 

містить заклики до розпалювання національної, расової, релігійної 

ворожнечі, є кримінальним правопорушенням та карається штрафом 

від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або 

позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років або без такого [225, ст. 161]. Видається, до порушень 

законодавства про звернення громадян, за які законодавством України 

передбачено кримінальну відповідальність, необхідно також відносити  

протиправні дії, яких можливо кваліфікувати за ст.  364 (зловживання 
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владою або службовим становищем), ст.  3652 (зловживання 

повноваженнями особами, які надають публічні послуги), ст. 366 

(службове підроблення) та ст.  367 (службова недбалість) 

Кримінального кодексу України [225]. 

Разом із тим, правовий режим цивільної відповідальності 

посадових осіб, які прийняли неправомірне рішення щодо звернення 

громадянина,  регламентується короткими положеннями правових норм 

в Законах України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

[377], «Про звернення громадян» [363], «Про доступ до публічної 

інформації» [344], що зводяться: 

або до дублювання положень ст.  56 Конституції України [182] – 

кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів 

місцевого самоврядування матеріальної шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при 

здійсненні ними своїх повноважень ; 

або до посилання на те, що відшкодування означеної шкоди 

здійснюється у порядку, визначеному законом.  

Видається, за умов демократизації сфери публічного 

адміністрування в Україні для нормативного забезпечення принципу 

підзвітності превалююче значення має розроблення та впровадження у 

вітчизняне законодавство стандартів і процедур [412, с. 176] 

регулювання взаємовідносин публічної адміністрації з фізичними та 

юридичними особами. Саме такі заходи здатні забезпечити запобігання 

правопорушенням в означеній сфері, посилити демократичну складову 

в діяльності адміністративних органів, трансформувати зміст 

відповідних адміністративно-правових відносин у бік законності та 

верховенства права.  

Однак необхідно враховувати, що дотримання таких засадничих 

положень забезпечується заходами державного примусу, які мають  
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каральний характер для правопорушників – посадових осіб з низькою 

правовою культурою.  

Зміст принципу ефективності Європейська комісія пропонує 

розуміти з точки зору оцінки результативності державної політики [4, 

с. 11] – «максимально можливого позитивного  ефекту за мінімальних 

затрат ресурсів» [473]. У площині перспектив модернізації механізму 

звернення громадян в Україні на шляху до європейського 

співтовариства, принцип ефективності відображає ступінь 

ефективності законодавчого регулювання механізму звернення 

громадян, гарантованості своєчасного досягнення результативності 

забезпечення реалізації та захисту прав, свобод та законних інтересів 

осіб та громадян, наслідки впровадження інших засадничих ідей у 

сферу публічного адміністрування. За його допомогою, крізь призму 

кінцевого результату, є можливість оцінити правильність обраного 

способу взаємодії та співпраці суб’єктів владних повноважень з 

населенням, територіальними громадами та громадськими 

об’єднаннями, користь від таких дій у правозастовуванні . 

Ефективність діяльності вітчизняних 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’язк ів щодо 

розгляду та вирішення звернень громадян  та умови її забезпечення 

можна проаналізувати на основі статистичних звітів за досліджуваною 

проблематикою [142]. Разом із тим, як видається, встановити 

результати функціонування Уряду в означеному напрямі не  видається 

можливим, адже вказана інформаційна довідка містить відомості про 

різновиди звернень, категорії заявників, порушувані питання тощо. 

Однак результати розгляду таких ініціатив  – показники ефективності 

діяльності названого суб’єкта публічного адміністрування в означеній 

сфері є відсутніми. Аналогічний характер мають звіти на веб -сайтах 
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Міністерства охорони здоров’я України [34], Міністерства соціальної 

політики України [112], Міністерства інфраструктури України [138] та 

інших органів виконавчої влади, місцевого самоврядування.  

Щодо звернень юридичних осіб, то відповідна статистична 

інформація взагалі не оприлюднюється. Така ситуація пояснюється, 

насамперед, не регламентованістю на законодавчому рівні обов’язку 

органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань 

громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, засобів масової інформації, їх службових і посадових осіб  

оприлюднювати інформацію про стан та результати вирішення справ за 

зверненнями юридичних осіб.  

Окрему увагу необхідно звернути на якість адміністративних 

послуг, оскільки вони надаються за заявами приватних осіб та є 

результатом публічно-владної діяльності адміністративних органів.  

Видається, з часу прийняття Закону України «Про адміністративні 

послуги» [338], яким декларовано правові засади реалізації прав, 

свобод і законних інтересів приватних осіб у сфері надання 

адміністративних послуг, передбачено низку прогресивних 

організаційно-правових нововведень, однак ситуація щодо якості 

надання зазначених послуг майже не змінилася. Таким чином, 

організаційно-правові питання забезпечення ефективності діяльності 

публічної адміністрації щодо розгляду та вирішення звернень фізичних 

та юридичних осіб потребують нагального покращення і уваги на 

законодавчому рівні.  

Зміст принципу узгодженості полягає у скоординованості дій 

держав-членів ЄС щодо вироблення та впровадження національної 

політики у сфері публічного адміністрування  [4]. 

Узгодженість у сфері забезпечення права на звернення  

проявляється як досконалість регулюючого законодавства – 

відсутність неточностей, прогалин та протиріч у правових нормах.  
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Видається, саме узгодженість законодавства як така є одним із 

головних засобів боротьби зі свавіллям, корупцією, а також запорукою 

того, що суб’єкти публічної адміністрації при розгляді звернень 

громадян будуть діяти безсторонньо, неупереджено, пропорційно та 

ефективно і у будь-якому випадку – у межах власної компетенції, 

визначеної у нормативному порядку. Сказане корелює з таким 

положеннями як, наприклад, ст. 19 Закону України «Про звернення 

громадян», яка містить чітко визначені обов’язки органів державної 

влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 

незалежно від форми власності, об’єднань громадян, засобів масової 

інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв 

чи скарг [363]. 

Узгодженість як критерій оцінки якості вітчизняних законодавчих 

актів, що стосуються звернень громадян, відображає якість 

законодавства про звернення з точки зору забезпечення реалізації 

принципів верховенства права, законності та ефективності. Разом із 

тим, об’ємність та громіздкість законодавства України про звернення 

громадян, яке у своїй структурі містить велику кількість нормативно -

правових актів різної юридичної сили, що за своїми змістом і формою 

є досить розрізненими, породжує значні правозастосовні  ускладнення 

(і навіть маніпуляції). Однак зазначене обумовлюється не лише 

наявністю значної кількості нормативно-правових актів в різних 

галузях (конституційній, адміністративній, цивільно -правовій) та 

сферах (управлінській, соціальній, бюджетній), а й відсутністю акта 

загальнопроцедурного характеру щодо впорядкування правовідносин, 

що складаються у сфері діяльності органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб у зв’язку з розглядом 

питань, пов’язаних з реалізацією та захистом прав, свобод і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб, у тому числі з надання 

адміністративних послуг, недосконалістю з процесуальної точки зору 
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положень Закону України «Про звернення громадян», який не регулює 

порядок розгляду звернень юридичних осіб та не відповідає Резолюції 

[7] (оскільки не регламентує прав особи на доступ до документів 

справи за зверненням, не визначає прав третіх осіб, інтересів яких 

торкаються рішення, яких прийнято за результатами розгляду 

звернення), надмірною абстрактністю положень законодавства України 

про звернення громадян, нечіткістю змісту роз’яснень 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, що стосуються застосування окремих 

положень законодавства України про звернення громадян тощо  [209]. 

Виникнення різнотрактувань, спотворень чи інтерпретаційних 

непорозумінь у сфері звернення громадян спричиняє небажані 

конфліктні ситуації. Разом із тим, індикатором існування проблем у 

сфері звернення громадян стає наявність численних скарг на рішення, 

дії (бездіяльність) центральних та місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування (їх посадових осіб).  

Отже, проведений аналіз основних принципів належного 

урядування, яких викладено у Білій книзі Європейського урядування 

(2001 р.) [4] свідчить про те, що вказані принципи є не тільки мірилом 

відповідності національного законодавства щодо регламентації 

взаємовідносин органів публічної адміністрації з фізичними та 

юридичними особами, а й мірилом спроможності України щодо 

впровадження найкращих світових апробованих практик, які повинні 

гармонізувати із висхідними доктринальними та нормативними 

засадами вітчизняного права.  

Разом із тим, як видається, успіх процесів удосконалення 

національного законодавства, що стосується адміністративно -

правового забезпечення механізму звернення громадян в Україні, 
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залежить не тільки від надійної матеріальної бази, а й від ефективного 

провадження ряду інших важливих заходів правового та організаційно -

правового характеру, які вже стали чи стануть імпульсом для розвитку 

України у напрямі демократизації та законності [144].  

Мова йде, передусім, про застосування інформаційно-

комунікаційних технологій як сучасного інструменту реагування на 

звернення громадян. Беззаперечно, на теперішній час важливу роль у 

формуванні дієвих механізмів реагування на звернення громадян 

відіграє системне використання можливостей, які відкриваються 

завдяки запровадженню новітніх інформаційних технологій, що 

створюють суттєві можливості для оперативного доступу осіб та 

громадян до суспільно значущої інформації, допомагають зробити 

процес прийняття та реалізації рішень у сфері державного управління 

прозорим та обґрунтованим. При цьому, досить важливим питанням є 

питання розширення спектру та надійності засобів комунікації, 

покликаних інформувати громадян про технологію та процедури 

прийняття та реалізації рішень, які стосуються безпосередньо місцевих 

громад [67]. 

Отже, особливості подання звернень громадян на теперішній час 

опосередковано інтенсифікацією інформаційно-комунікативних 

технологій у всіх сферах суспільних відносин  [380]. Адже з розвитком 

інформаційно-комунікаційних технологій з метою розширення 

можливостей участі громадян у процесі державотворення та 

державного управління все більше застосовуються інструменти 

електронної демократії.  

Підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування з 

використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для 

формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб 

громадян, сприяє така форма організації державного управління як 
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електронне урядування. Видається, саме інструменти е -урядування 

здатні забезпечити значне покращення якості обслуговування фізичних 

і юридичних осіб та підвищення відкритості, прозорості та 

ефективності діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. При цьому, розвиток електронного урядування та 

демократичних процесів, застосування загальновизнаної системи 

демократичних цінностей, зокрема, щодо участі громадя н та інститутів 

громадянського суспільства в процесах формування та реалізації 

державної політики, відіграють ключову роль у забезпеченні 

економічного та соціального прогресу в державі.  

Показово, що електронна демократія є формою суспільних 

відносин, за якої громадяни та організації залучаються до 

державотворення та державного управління, а також до місцевого 

самоврядування шляхом широкого застосування інформаційно -

комунікаційних технологій в демократичних процесах, що дає змогу: 

посилити участь, ініціативність та залучення громадян на 

загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні до публічного 

життя; поліпшити прозорість процесу прийняття рішень, а також 

підзвітність демократичних інститутів; поліпшити зворотну реакцію 

суб’єктів владних повноважень на звернення громадян; сприяти 

публічним дискусіям та привертати увагу громадян до процесу 

прийняття рішень.  

Як показує практика, розширення можливостей реалізації права 

громадян на звернення до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, передбаченого Конституцією України [73], на 

теперішній час характеризується застосуванням ефективних новітніх 

методів, зокрема шляхом електронної петиції та електронного 

звернення. Дійсно, одними із найбільш поширених інструментів 

електронної демократії, які застосовуються сьогодні в Україні як на 

загальнодержавному, так і на місцевому рівні, стали електронні петиції 
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та електронні звернення. Водночас відсутність в Україні методології 

оцінки розвитку у сфері електронної демократії не дає можливості на 

даний час об’єктивно оцінити процеси, пов’язані із зазначеним 

питанням [117]. 

Разом із тим, видається, запровадження інноваційних 

інформаційних технологій у сферу забезпечення механізму звернення 

громадян в Україні на теперішній час має здійснюватися поряд із 

підвищенням комп’ютерної освіченості громадян, що сприятиме 

реалізації можливості інтерактивного знаходження та усунення 

прогалин і протиріч, які дестабілізують ситуацію, породжують 

напруженість та знижують рівень довіри громадян до органів 

державної влади й органів місцевого самоврядування , їх авторитету, і 

зрештою впливають на ефективність та результативність 

демократизації державного ладу.  

Отже, законодавчі ініціативи у сфері звернення громадян до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування є, 

здебільшого, стратегічними та, в деяких випадках, прямо пов’язаними 

із виконанням положень Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами [339]. Однак впровадження таких 

ініціатив не є миттєвим і потребує як часу, так і значних зусиль, 

пов’язаних з адаптацією вже існуючого українського законодавства.  

Видається, що саме за наведених умов відкритість та прозорість 

діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування стане не лише стратегічними завданнями 

адміністративної реформи [361], а й об’єктивною реальністю, що 

сприятиме формуванню нового типу держави, орієнтованої на 

задоволення потреб громадян [485]. 

Виходячи ж із наведених суджень, кардинальні тенденції, котрі 

можемо спостерігати протягом останнього часу щодо наближення 
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України до міжнародних стандартів та інтеграції до європейського 

політичного, економічного та правового простору, які стосуються, 

серед іншого, оновлення правових основ функціонування української 

держави, демократизації суспільно-політичного життя, налагодження 

взаємодії органів державної влади із суб’єктами громадянського 

суспільства, у своєму контексті мають передбачати взаємозв’язок 

трансформації усіх сфер [43; 44; 295]. І в цьому аспекті необхідно 

зауважити, що оптимальне забезпечення механізму реалізації прав та 

свобод людини та громадянина (у тому числі, шляхом залучення 

громадян до активної участі в управлінських процесах через рі зні 

форми суспільно-політичного самовираження) є можливими тільки за 

умови проведення науково аргументованих теоретико-практичних 

паралелей з демократичними моделями країн ЄС, що має стати 

детермінантою реалізації національної концепції демократизації 

державного ладу. У контексті наведеного слід вказати, що попри 

багатоаспектність та достатню своєрідність, у сфері адміністративно-

правового забезпечення механізму звернення громадян [264] в Україні 

існує ще чимало питань, які потребують уточнення або нагального 

вирішення. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено розв’язання актуальної наукової проблеми, 

яка полягає у розробленні теоретичних основ і практичних 

рекомендацій та в обґрунтуванні основних напрямів покращення 

адміністративно-правового забезпечення механізму звернення 

громадян в Україні. Отримані висновки, пропозиції та рекомендації 

щодо наукового й прикладного використання отриманих результатів 

вирішення наукової проблеми підтверджують актуальність теми. 

Основні ідеї дослідження такі:  

1. Здійснено науковий аналіз доктринальних положень 

адміністративно-правового забезпечення механізму звернення 

громадян в Україні в кореляції з процесами запровадження 

людиноцентриського типу владно-суспільної взаємодії в контексті 

євроінтеграційних процесів,  що відбуваються в державі. Акцентовано 

увагу на відсутності комплексних наукових робіт, присвячених 

безпосередньо проблематиці адміністративно -правового забезпечення 

механізму звернення громадян в Україні, які б у повій мірі 

враховували положення адміністративно-правової доктрини, 

законодавства, правозастосування, законних інтересів та прав 

громадян. Разом із тим, застосування методології системного підходу 

до дослідження розвитку наукової думки щодо адміністративно -

правового забезпечення механізму звернення громадян в Україні 

дозволило виявити основні напрями наукового пошуку розв’язання 

зазначеної проблематики.  

2. Переосмислення наявних наукових досліджень, які стали 

науково-методологічним підґрунтям дослідження питання 

адміністративно-правового забезпечення механізму звернення 

громадян в Україні, дало змогу обґрунтувати підхід, відповідно до 

якого звернення громадян слід розглядати як адміністративно -
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правовий інститут, якого спрямовано на врегулювання однорідних 

суспільних відносин у сфері забезпечення права громадян на звернення 

до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань 

громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від фо рм 

власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх 

функціональних обов’язків у межах концепції належного публічного 

адміністрування. Вказаному інститутові адміністративного права 

притаманні специфічні властивості: 1) міжгалузевість; 2) складний 

характер; 3) переважно регулятивний характер норм, які його 

наповнюють. Сказане є додатковим підтвердженням (а також окремим 

аспектом) загальної тенденції до гармонізації та зближення 

конституційної, адміністративної, цивільно -правової галузей, а також 

галузі міжнародного права. Схожа динаміка, як вбачається, сприяє 

досягненню єдиної мети забезпечення законності та ідеалів правової 

держави. 

3. Доведено, що звернення громадян є: по -перше, формою 

громадського контролю за діяльність органів державної влади в 

цілому, та окремих посадових чи службових осіб зокрема, за 

допомогою якої виражається вимога громадян щодо поновлення 

порушеного права; по-друге, способом формування правосвідомості 

громадян, що є запорукою становлення громадянського суспільства; 

по-третє, формою участі населення в державному управлінні та 

вирішенні державних та громадських справ, шляхом цілеспрямованого 

впливу громадянина на діяльність суб’єктів владних повноважень.  

Встановлено, що інститут звернень та інститут запитів на 

інформацію мають єдине функціональне призначення – забезпечення 

реалізації прав і свобод людини і громадянина. Вказані інститути 

можуть мати вираз у подані прохання до суб’єкта публічної 

адміністрації, проте при поданні звернення прохання буде стосуватися 

сприяння реалізації закріплених Конституцією України та чинним 
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законодавством прав та інтересів громадян, а при поданні запиту на 

інформацію – надання публічної інформації, що знаходиться у 

володінні розпорядника інформації.  

4. Виокремлено систему нормативно-правових актів, якими 

врегульовано інститут звернення громадян. Встановлено, що правову 

основу звернень громадян становлять: а)  Конституція України; 

б) міжнародні нормативно-правові акти; в) Закон України «Про 

звернення громадян»; г) підзаконні нормативно-правові акти; 

д) індивідуальні акти.  

Визначено індивідуальний акт в якості елементу правового 

регулювання звернень громадян як офіційне рішення суб’єкта владних 

повноважень за наслідками об’єктивного розгляду та вирішення 

звернення, якого прийнято і засновано на нормах адміністративного 

права. Обґрунтовано необхідність розробки та прийняття нормативно -

правових актів, яких було би спрямовано на нормативне врегулювання: 

порядку контролю за процедурою розгляду звернень громадян; 

доступність інформації про органи влади,  про види звернень, які ними 

розглядаються; порядку отримання громадянином консультативної 

допомоги в органі виконавчої влади щодо можливості подання 

звернення громадян. 

5. Здійснено класифікацію звернень громадян за такими 

критеріями, як: 1) у залежності від змісту звернення: а) пропозиція 

(зауваження); б) скарга; в) заява (клопотання); 2) у залежності від 

способу подання: а) звернення, що надсилається поштою; б) особисте 

подання звернення; в) подання звернення через представника, 

повноваження якого є оформленими відповідно до законодавства; 

г) надсилання звернення з використанням мережі Інтернет, засобів 

електронного зв’язку; 3) у залежності від ознаки надходження: 

а) первинне; б) повторне; 4) за суб’єктом подання: а) індивідуальне; 

б) колективне; в) анонімне; 5) у залежності від форми звернення: 
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а) усні; б) письмові; 6) у залежності від статусу заявника: а) загальні: 

громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на законних 

підставах знаходяться на території держави; б)  спеціальні: учасників 

війни; дітей війни; інвалідів Великої Вітчизняної війни; інвалідів 

війни; учасників бойових дій; ветеранів праці; інвалідів I групи; 

інвалідів II групи; інвалідів III групи; дітей -інвалідів; одиноких 

матерів; матері-героїні; багатодітних сімей; осіб, що потерпіли від 

Чорнобильської катастрофи та ін.  

6. Встановлено, що поняття «суб’єкт подання електронної петиції» 

не є тотожним поняттю «суб’єкт, що підтримує електронну петицію». 

Відповідно, суб’єктом подання електронної петиції є особа, яка, 

забезпечуючи свої інтереси, своєю творчою працею створила 

електронну петицію та набула статусу автора (ініціатора), а суб’єктом, 

що підтримує електронну петицію, є особа, яка пройшла процедуру 

ідентифікації та має намір підтримати своїм підписом електронну 

петицію. Акцентовано увагу на тому, що суб’єктом подання 

електронної петиції і суб’єктом, що підтримує електронну петицію, 

можуть бути громадяни України та особи, які не є громадянами 

України, але законно знаходяться на її території (ці суб’єкти мають 

таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше 

не передбачено міжнародними договорами).  

7. Визначено, що недотримання вимог щодо змісту звернення є 

підставою для відмови у його розгляді (звернення подано без 

дотримання визначених законом вимог, що не дає можливості 

розглянути його по суті або подано недієздатною особою, що визнано 

у судовому порядкові), а недотримання вимог щодо форми звернення 

має наслідком повернення особі звернення, яка його подала, з 

відповідними роз’ясненнями для коректування процедури подання 

звернення та внесення відповідних змін до викладу змісту звернення. 

Вимоги до змісту та форми звернення є єдиними, незалежно від раси, 
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кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, мовних або інших ознак особи, яка подала звернення.  

8. Виокремлено систему суб’єктів, які беруть участь у 

правовідносинах щодо розгляду звернень громадян: 1)  суб’єкти, що 

звертаються – це дієздатні громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, які перебувають на території держави на законних 

підставах; 2) особи, що розглядають звернення і приймають за ними 

рішення, а саме: органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання 

громадян, засоби масової інформації; 3)  суб’єкти, які сприяють 

розгляду звернення, до яких належать особи, що надають інформацію 

задля прийняття обґрунтованого рішення; 4)  представники – особи, які 

є правомочними подавати звернення в інтересах громадянина, а саме: 

адвокати, законні представники неповнолітніх та недієздатних осіб, 

представники трудових колективів, правозахисних організацій, інші 

уповноважені особи.  

9. Встановлено, що процедура розгляду звернення громадян 

різниться в залежності від ряду критеріїв, а саме: від виду звернення, 

від суб’єкта подання, від суб’єкта, до якого подано звернення, від 

форми подання звернення, від порядку розгляду тощо. Встановлено, 

що процедура усного звернення громадянина включає такі стадії: 

подання 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 пропозиції про поліпшення їх 

діяльності, викриття недоліків в роботі, оскарження дій посадових 

осіб, державних і громадських органів; розгляд звернення суб’єктом, 

до якого його адресовано; доведення результатів розгляду звернення 

до особи, яка зверталась із відповідним поданням.  
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10. Обґрунтовано стадії та етапи процедури розгляду письмового 

звернення: 1) в межах стадії розгляду звернення виокремлено: а)  етап 

первинного розгляду, який складається з сукупності процедурних дій: 

перевірка правильності адресування звернення; реєстрація звернення; у 

разі встановлення факту надсилання звернення не за адресою – 

пересилання за належністю після їх реєстрації; передача звернення із 

дорученням відповідному виконавцю; б)  поточний розгляд звернення, 

який складається з таких процедурних дій: розгляд посадовою особою, 

до повноважень якої належить розгляд звернень громадян; проведення 

перевірки звернення; прийняття рішення та вжиття заходів щодо 

вирішення питань, поставлених у зверненні; 2)  в межах підсумкової 

стадії розгляду звернень виокремлено етапи: а)  наступного контролю 

за вирішенням відповідного доручення щодо звернення; б)  етап 

наступного контролю за надсиланням обґрунтованих та своєчасних 

відповідей на звернення; в) етап зняття звернення з контролю; г) етап 

додаткового контролю за вирішенням відповідного доручення щодо 

звернення. 

11. Запропоновано для усунення виявлених змістових і технічних 

недоліків нормативного регулювання механізму звернення громадян в 

Україні внести такі зміни до Закону України «Про звернення 

громадян»: 

конкретизувати ст. 14 та ст. 16 щодо вимог дотримання законності 

під час розгляду скарг та пропозицій органами державної влади і 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями 

незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян та посадовими 

особами; 

визначити вік, з якого особа може подавати звернення та 

доповнення переліку осіб, звернення яких мають розглядатися у 

першочерговому порядку;  
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визначити перелік правопорушень у сфері розгляду та вирішення 

звернень громадян та систему стягнень, що застосовувалася би за їх 

вчинення; 

доповнити положення ст. 3 шляхом закріплення понять «петиція» 

та «зауваження»; 

диференціювати порядок розгляду та вирішення різних за сутністю 

правових категорій, тобто «пропозиції», «заяви», «скарги»;  

закріпити окремий порядок подання та розгляду електронної 

петиції органами місцевого самоврядування.  
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