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Кожен громадянин, який звертався у встановленому законодавством
порядку до органів державної влади, місцевого самоврядування,
підприємств, установ чи організацій та не отримав жодної відповіді або
ж отримав її пізніше визначеного в законі терміну має право
поскаржитися на відповідні дії (бездіяльність) посадових осіб, що
порушили його право на звернення.
1. В якому випадку можна вважати, що Ваше право на звернення
було порушено?
• Незаконна відмова у прийнятті та розгляді звернення

• Розгляд і вирішення, пізніше встановленого терміну ( ст.. 20 Закону
України «Про звернення громадян» ).

2. Хто здійснює нагляд за додержанням права на звернення громадян?
•

Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян здійснюють

органи та посадові особи зазначені в ст. 28 Закону України «Про звернення
громадян».
•

Адміністративна відповідальність за порушення розгляду звернення громадян
передбачена статтею 212-3 КУпАП «Порушення права на інформацію та права

на звернення»
•

Відповідно до пункту 8-1 частини першої статті 255 КУпАП «Особи, які мають
право складати протоколи про адміністративні правопорушення» .

•

уповноважені особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради

України з

прав людини або представники Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини (статті 188-39, 188-40, 212-3 (крім

порушень

права

на

інформацію відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську
діяльність").

3. Строки подання скарг щодо порушення права на звернення?
Скарги до Уповноваженого ВРУ з прав людини подаються не пізніше ніж через
рік після виявлення порушення прав і свобод людини та громадянина.
4. Куди і як правильно поскаржитися?
Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини подаються
у письмовій формі.
У зверненні слід зазначати:
1. Прізвище, ім’я та по батькові.
2. Поштовий індекс та адресу для надання відповіді.
3. Найменування органу державної влади, місцевого самоврядування чи посадової особи, які порушили Ваші права.

4. У чому конкретно полягає суть порушення Ваших прав.
5. Коли або в який строк допущено порушення Ваших прав.
6. Яких заходів Ви вживали для поновлення Ваших прав; до яких органів чи посадових осіб зверталися (долучити копії їхніх
відповідей).
7. Чи зверталися Ви за захистом порушених прав до суду?
8. Суть Вашого прохання, звернення.

9. Дату та власноручний підпис.
10. У разі звернення в інтересах третіх осіб потрібно надавати копії документів, що посвідчують повноваження на представництво
їхніх інтересів.

Звернення слід надсилати рекомендованим листом за адресою : 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 21/8.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

