
ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ТА
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Цей буклет видано громадською організацією 
“Суспільство і право” в рамках проекту “Люди 
поважного віку – активні члени громади” за підтримки 
управління "Секретаріат ради" Львівської міської ради.



Право на звернення є одним з конституційних 
прав громадян України. 

Стаття 40 Конституції України говорить: «Усі 
мають право направляти індивідуальні чи колективні 
письмові звертання 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».

Під зверненнями громадян слід розуміти
викладені в письмовій або усній формі пропозиції 
(зауваження), заяви (клопотання) і скарги. 

Види звернень громадян
Пропозиція 

(зауваження)

• 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

Заява (клопотання)

• 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

Скарга

• вимога 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
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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.

Громадяни мають право звернутися

Звернення може бути подано окремою особою 
(індивідуальне) або групою осіб (колективне).  

Звернення може бути усним чи письмовим.
Усне звернення викладається 

громадянином на особистому прийомі або за 
допомогою засобів телефонного зв’язку 
через визначені контактні центри, телефонні 

доорганів 
державної влади 

та місцевого 
самоврядування

підприємств, 
установ, 

організацій 
незалежно від 
форм власності

об'єднань 
громадян

посадових 
осіб

ЗМІ



"гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою 
особою.

Письмове звернення надсилається 
поштою або передається громадянином до 
відповідного органу, установи особисто чи 
через уповноважену ним особу, 

повноваження якої оформлені відповідно до 
законодавства. Письмове звернення також може бути 
надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів 
електронного зв’язку (електронне звернення)
https://city-adm.lviv.ua/services/application.

Вимоги до звернення
звернення адресуються органам державної 
влади і місцевого самоврядування, посадовим 
особам, до повноважень яких належить 

вирішення порушених у зверненнях питань; 
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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Застосування електронного цифрового підпису 
при надсиланні електронного звернення не 
вимагається, проте таке звернення повинно мати 
вигляд скан-копії або фотокопії звернення з підписом 
заявника із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання 
зазначених вимог, повертається заявнику з 
відповідними роз’ясненнями не пізніш як через 10 днів 
від дня його надходження, крім випадків, 
передбачених законодавством.

Звернення, оформлені належним чином і подані у 
встановленому порядку, підлягають обов’язковому 
прийняттю та розгляду.

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді 
звернення з посиланням на політичні погляди, 
партійну належність, стать, вік, віросповідання,
національність громадянина, незнання мови 
звернення.

Якщо питання, порушені в одержаному органом 
державної влади, місцевого самоврядування, 
установами, організаціями незалежно від форм 
власності, об’єднаннями громадян, підприємствами 
або посадовими особами зверненні, не входять до їх 
повноважень, воно в термін не більше 5 днів 
пересилається ними за належністю відповідному 
органу чи посадовій особі, про що повідомляється 
громадянину, який подав звернення. У разі, якщо 
звернення не містить даних, необхідних для прийняття 
обґрунтованого рішення органом чи посадовою 



особою, воно в той же термін повертається 
громадянину з відповідними роз’ясненнями.

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 одним і 
тим же органом від одного і того ж громадянина з 
одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, 
а також звернення з простроченим терміном розгляду 
та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЮ

Анонімне звернення

Повторне звернення

ОСКАРЖЕННЯ ДО
Вищий орган або посадова особа
Суд

СТРОКИ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕННЯ
До 1 місяця - загальний
До 15 днів  - скорочений
До 45 днів  - продовжений
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Особливою формою колективного звернення 
громадян до Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого 
самоврядування є ЕЛЕКТРОННА ПЕТИЦІЯ.

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 підписали електронну петицію.

Електронна петиція не може містити заклики до 
повалення конституційного ладу, порушення 
територіальної цілісності України, пропаганду війни, 
насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, 
расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення 
терористичних актів, посягання на права і свободи 
людини.

Відповідальність за зміст електронної петиції 
несе автор (ініціатор) електронної петиції.

Для створення електронної петиції автор (ініціатор) 
заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті 
органу, якому вона адресована, або веб-сайті 
громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на 
підтримку електронних петицій, та розміщує текст 
електронної петиції.



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. 

Електронна петиція, адресована відповідно 
Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету 
Міністрів України, розглядається за умови збору на її 
підтримку не менш як 25000 підписів громадян 
протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення 
петиції.  

Електронна петиція до органів місцевого 
самоврядування м. Львова підлягає розгляду якщо 
протягом 60 днів з дня оприлюднення на офіційному веб-
сайті Львівської міської ради https://city-
adm.lviv.ua/petitions або іншому визначеному 
спеціалізованому сайті її підтримали не менше 500 
громадян.  

Петиція повинна стосуватися питань місцевого 
значення, віднесених до компетенції територіальної 
громади та органів місцевого самоврядування м. 
Львова.

За результатами розгляду проекту ухвали стосовно 
електронної петиції міська рада може прийняти 
рішення про його підтримку або відхилити.

Контакти організації: 
м.Львів, вул.Промислова 50/52, каб.625 (6 пов)  
тел. 097 86 41 345, 095 59 78 887
email: prawolviv@gmail.com
https://www.facebook.com/SocietyLawLviv


