
Актуальні питання щодо звернень громадян 

На яку адресу звертатися з письмовим зверненням до Головного управління статистики у Запорізькій 
області? 
Головне управління статистики у Запорізькій області, проспект Соборний, 75, м. Запоріжжя, 69002 

 
На яку адресу звертатися з електронним зверненням до Головного управління статистики у 
Запорізькій області? 
Е-mail: stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua; 
 

Як дізнатися про наслідки розгляду звернення, надісланого на адресу Головного управління 
статистики у Запорізькій області? 
Телефон для доводок за зверненнями громадян: (061) 787-61-91. 

 
Як правильно оформити звернення? Відповідно до статті 5 Закону України "Про звернення громадян" 
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. 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. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. 
Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями не 
пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 
Закону України "Про звернення громадян". 

 

В який термін розглядається звернення? 
Відповідно до статті 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. 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 обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від 
встановленого цією статтею терміну. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, 
розглядаються у першочерговому порядку. 

 

Як оскаржити бездіяльність органів державної влади та їх посадових осіб? 
Статтею 16, 17 та 18 Закону України "Про звернення громадян" визначено, що 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 основі колективної власності, а також на рішення вищих державних 
органів вирішуються в судовому порядку. Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену на це 
іншу особу. 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. 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. 
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