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Звернення громад ян. Нормативні д окументи. У каз Презид ента У країни від 07.02.08 № 109

У КА З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про першочергові заход и щод о забезпечення реалізації та гарантування конституційного права
на звернення д о органів д ержавної влад и та органів місцевого самовряд ування
З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією У країни ( 254к/96-ВР ) права
на звернення д о органів д ержавної влад и та органів місцевого самовряд ування, права громад ян на
участь в управлінні д ержавними справами, а також під вищення ефективності роботи органів д ержавної
влад и та органів місцевого самовряд ування зі зверненнями громад ян,
ураховуючи необхід ність
об'єктивного, всебічного і вчасного розгляд у звернень громад ян від повід но д о вимог законод авства
У країни, керуючись частиною д ругою статті 102 Конституції У країни ( 254к/96-ВР ) та статтею 28 Закону
У країни "Про звернення громад ян" ( 393/96-ВР ), п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету
Міністрів
У країни, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влад и, Рад і
міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та С евастопольській міським, районним
д ержавним ад міністраціям та
органам
місцевого самовряд ування вжити невід клад них заход ів
щод о забезпечення реалізації конституційних прав громад ян на письмове звернення та особистий
прийом, обов'язкове од ержання обгрунтованої від повід і, неухильного виконання норм Закону У країни "Про
звернення громад ян" ( 393/96-ВР ), упоряд кування роботи зі зверненнями громад ян, зокрема, щод о:
нед опущення над ання
неод нозначних,
необгрунтованих
або неповних
від повід ей
за
зверненнями громад ян, із порушенням строків, установлених законод авством, безпід ставної перед ачі
розгляд у звернень іншим органам;
викоренення практики визнання заяв чи скарг необгрунтованими без роз'яснення заявникам поряд ку
оскарження прийнятих за ними рішень;
створення умов д ля участі заявників у перевірці под аних ними заяв чи скарг, над ання можливості
знайомитися з матеріалами перевірок від повід них звернень;
узяття під особистий контроль керівниками від повід них органів розгляд у звернень та забезпечення
провед ення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання У країни "Матигероїня", інвалід ів Великої Вітчизняної війни, Героїв С оціалістичної Праці, Героїв Рад янського С оюзу,
Героїв У країни;
прид ілення особливої уваги вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці,
інвалід и, громад яни, які постражд али внаслід ок Чорнобильської катастрофи, багатод ітні сім'ї, од инокі
матері та інші громад яни, які потребують соціального захисту та під тримки;
запровад ження постійного
контролю за організацією роботи посад ових та службових осіб зі
зверненнями громад ян;
з'ясування причин, що пород жують повторні звернення громад ян, систематичного
аналізу випад ків
безпід ставної від мови в зад оволенні законних вимог заявників, проявів уперед женості, халатності та
формалізму при розгляд і звернень;
вжиття заход ів д ля поновлення прав і свобод громад ян, порушених унаслід ок нед од ержання вимог
законод авства про звернення громад ян, притягнення винних осіб у встановленому поряд ку д о
від повід альності, в тому числі д о д исциплінарної від повід альності за невиконання
чи неналежне
виконання службових обов'язків щод о розгляд у звернень громад ян;
забезпечення створення та функціонування гарячих ліній і телефонів д овіри, провед ення широкої
роз'яснювальної роботи з питань реалізації громад янами права на звернення та особистий прийом.
2. Запровад ити:
постійний моніторинг
д од ержання
законод авства
з питань звернень громад ян місцевими
д ержавними ад міністраціями та їх структурними під розд ілами, поклавши його зд ійснення на С екретаріат
Презид ента У країни;
період ичні, не рід ше од ного разу на рік, особисті д оповід і про стан роботи місцевих органів
виконавчої влад и зі зверненнями громад ян:
- Голови Рад и міністрів
Автономної
Республіки
Крим,
голів обласних,
Київської
та
С евастопольської міських д ержавних ад міністрацій - перед Презид ентом У країни;
- голів районних, районних у містах Києві та С евастополі д ержавних ад міністрацій - перед Рад ою
міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та С евастопольської міських д ержавних
ад міністрацій.
3. Визнати за необхід не д ля сприяння громад янам у вирішенні за місцем їх проживання питань, з
якими вони звертаються д о органів д ержавної влад и, органів місцевого самовряд ування, утворити
при Рад і міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській
та
С евастопольській
міських,
районних д ержавних ад міністраціях постійно д іючі комісії з питань розгляд у звернень громад ян на чолі з
керівниками від повід них органів із включенням д о їх склад у пред ставників місцевих органів виконавчої
влад и, органів місцевого самовряд ування, правоохоронних органів.
Голові Рад и міністрів Автономної Республіки Крим, головам місцевих д ержавних ад міністрацій
прозвітувати
про
утворення зазначених комісій у місячний строк та забезпечувати в под альшому
провед ення їх засід ань не рід ше од ного разу на місяць.
4. Кабінету Міністрів У країни:
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завершити під готовку та внести в шестимісячний строк у встановленому поряд ку д о Верховної
Рад и У країни проект Ад міністративно-процед урного
код ексу,
забезпечити
його супровод ження
під час розгляд у парламентом;
розробити та под ати в шестимісячний строк у встановленому поряд ку на розгляд Верховної Рад и
У країни законопроект
про внесення змін д о законод авчих актів щод о вд осконалення правового
регулювання питань гарантування права громад ян на звернення, поновлення порушених прав і свобод
заявників, запровад ження нових форм взаємод ії між органами д ержавної влад и та органами місцевого
самовряд ування, фізичними і юрид ичними особами, в тому числі можливості реалізації громад янами
права на звернення д о органів д ержавної влад и та органів місцевого самовряд ування шляхом под ання
звернень із використанням мережі Інтернет;
забезпечити після набрання чинності від повід ними змінами д о законів запровад ження прийняття та
розгляд у звернень громад ян, що под аються з використанням мережі Інтернет;
затверд ити у тримісячний строк єд иний загальнод ержавний класифікатор звернень громад ян;
запровад ити д о 1 січня 2009 року єд ину комп'ютерну систему обліку звернень громад ян та контролю
за вирішенням порушених у них питань
в
органах
виконавчої
влад и
та органах місцевого
самовряд ування;
забезпечити впровад ження у шестимісячний строк єд иної метод ики оцінки організації роботи зі
зверненнями громад ян в органах виконавчої влад и та органах місцевого самовряд ування;
забезпечувати систематичне
провед ення
перевірки
стану організації роботи зі зверненнями
громад ян та висвітлення в засобах масової інформації результатів від повід ної роботи за єд иною
метод икою;
забезпечити под ання не рід ше д вох разів на рік центральними органами виконавчої влад и д оповід ей
Презид ентові У країни про стан організації роботи зі зверненнями громад ян та вжиті заход и, спрямовані
на забезпечення гарантування реалізації конституційного права громад ян на звернення;
забезпечувати систематичне висвітлення органами виконавчої влад и через засоби масової інформації та
розміщення на офіційних веб-сайтах від повід них
органів узагальнених матеріалів щод о організації
роботи зі зверненнями громад ян, графіків особистих прийомів громад ян посад овими особами цих органів;
вжити д од аткових
заход ів,
спрямованих на поліпшення інформованості населення про стан роботи
зі зверненнями громад ян та над ання правової д опомоги з цих питань;
опрацювати питання щод о створення в районних д ержавних ад міністраціях окремих структурних
під розд ілів, від повід альних за організацію роботи зі зверненнями громад ян;
забезпечувати участь
пред ставників центральних органів виконавчої влад и у прийомі громад ян, які
звертаються д о Презид ента У країни.
5. Рад і
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та С евастопольській міським
д ержавним ад міністраціям:
затверд ити річні графіки перевірок д од ержання законод авства про
звернення
громад ян
у
від повід них
районних д ержавних ад міністраціях, перед бачивши провед ення
перевірок
д іяльності
кожної з них не рід ше д вох разів на рік, над ати затверд жені річні графіки С екретаріату Презид ента
У країни;
оприлюд нювати щоквартально у засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах від повід них
органів узагальнені від омості про організацію роботи зі зверненнями громад ян та вирішення порушених у
них питань, над авати зазначені узагальнені від омості та д ані щод о їх оприлюд нення С екретаріату
Презид ента У країни;
забезпечувати щомісячне провед ення д ня контролю, в рамках якого зд ійснювати виїзні перевірки
стану
виконання
д оручень, над аних місцевим органам виконавчої влад и за результатами розгляд у
звернень громад ян Презид ентом У країни,
Рад ою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та С евастопольською міськими д ержавними ад міністраціями;
визначити у місячний строк пред ставників д ля участі у прийомі громад ян, які звертаються д о Презид ента
У країни;
постійно аналізувати та узагальнювати питання, що порушуються у зверненнях громад ян, особливо
повторних, виявляти причини, що їх пород жують та за
результатами
такого
аналізу
вносити
в
установленому поряд ку пропозиції щод о розв'язання найбільш актуальних проблем, зокрема внесення
змін д о актів законод авства У країни.
6. Рад і міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим д ержавним ад міністраціям:
затверд ити у д есятид енний строк графіки провед ення особистого прийому громад ян посад овими
особами Рад и міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих д ержавних ад міністрацій, перед бачивши,
зокрема,
участь в особистому прийомі заступників керівників від повід них органів, провед ення
особистого прийому не рід ше чотирьох разів на місяць, у тому числі д вох особистих виїзних прийомів
громад ян, та забезпечувати провед ення прийомів громад ян за затверд женими графіками;
над авати С екретаріату
Презид ента
У країни
інформацію, д окументи та матеріали, необхід ні д ля
зд ійснення постійного моніторингу д од ержання місцевими д ержавними ад міністраціями та їх структурними
під розд ілами законод авства з питань звернень громад ян.
7. Рекоменд увати Генеральній прокуратурі У країни:
вжити д од аткових
заход ів
щод о
забезпечення нагляд у за д од ержанням прав громад ян на
звернення та особистий прийом, д од ержанням
законів
з питань звернень громад ян, поновлення
порушених прав;
забезпечувати участь пред ставників органів прокуратури в роботі
постійно д іючих комісій з
питань розгляд у звернень громад ян.
8. Визнати такими, що втратили чинність:
У каз Презид ента У країни від 19 березня 1997 року N 241 ( 241/97 ) "Про заход и щод о
забезпечення конституційних прав громад ян на звернення";
У каз Презид ента У країни від 13 серпня 2002 року N 700 ( 700/2002 ) "Про д од аткові заход и щод о
забезпечення реалізації громад янами конституційного права на звернення";
У каз Презид ента У країни від 14 квітня 2004 року N 434 ( 434/2004 ) "Про невід клад ні заход и з
уд осконалення організації прийому громад ян
органами
д ержавної
влад и,
органами
місцевого
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самовряд ування та посад овими і службовими особами цих органів".
9. Контроль за виконанням цього У казу покласти на Главу С екретаріату Презид ента У країни.
Презид ент У країни
В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 7 лютого 2008 року
N 109/2008
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