
Порядок розгляду звернень громадян та вимоги до їх оформлення 

 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, яка подається та розглядається в порядку, 

передбаченому статтею 23-1 Закону України «Про звернення громадян». 

 Звернення може бути усним, письмовим чи електронним. 

 Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за 

допомогою засобів телефонного зв’язку. 

 Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином 

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

повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення 

також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів 

електронного зв’язку (електронне звернення). 

 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. 

 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. У разі недотримання цих вимог 

звернення розгляду не підлягає. Анонімне звернення не розглядається. 

 

Подати звернення до департаменту «Центр надання адміністративних 

послуг» Черкаської міської ради ви можете: 

 

 надіславши листа у письмовій формі на адресу: вулиця Благовісна, 

будинок 170, місто Черкаси, 18001; 

 звернувшись до відділу обробки і видачі готових документів та надання 

консультацій управління надання адміністративних послуг департаменту «Центр 

надання адміністративних послуг» Черкаської міської ради за адресою: вулиця 

Благовісна, будинок 170, місто Черкаси, 18001, робоче місце № 17; 
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 вкинути в скриньку, що знаходиться на рецепшн в приміщенні 

департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Черкаської міської 

ради; 

 надіслати звернення електронною поштою mail@cnap.ck.ua 

 

 

Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб 

департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Черкаської 

міської ради 

 

 Статтею 40 Конституції України передбачено право направляти 

індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і 

службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати 

обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. 

 Відповідно до статті 55 Конституції, кожному гарантується право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. 

 Згідно статті 15 Закону України «Про звернення громадян», рішення 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. 

 Відповідно до статті 17 Закону України «Про звернення громадян», 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. 

 Окрім вищого органу, скарга може подаватися до органу, який контролює 

дотримання Закону України «Про звернення громадян», зокрема до 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 


