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ЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ЯК СКЛАДОВА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ЗВЕРНЕННЯ 
 

У частині 2 статті 3 Конституції України закріплено положення, що 
права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою 
діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов'язком держави [1].  

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають 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 [1].  

Звернення громадян як правове явище має багатофункціональний 
характер – це і забезпечення права громадян України на участь в 
управлінні державними і громадськими справами, це і зворотній зв'язок 
на діяльність органів публічної влади, це і форма захисту прав і свобод 
громадянина, це і забезпечення прозорості діяльності органу 
самоврядування.  

У сучасних умовах існування Українського суспільства, одним із 
самих дієвих засобів захисту прав громадян, забезпечення законності та 
дисципліни у всіх сферах та галузях державного управління, є звернення 
громадян. Бо саме громадяни безпосередньо і щоденно спостерігають та 
особисто приймають участь у процесах, що відбуваються у суспільстві, а 
тому здатні не тільки виявляти, але й протистояти незаконним діям або 
бездіяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, їх 
посадових та службових осіб. Організація роботи з розгляду звернень та 
особистого прийому громадян є одним із важливих напрямків діяльності 
органів державної влади, спрямований на захист конституційних прав і 
свобод людини і громадянина, зміцнення законності та правопорядку.  

Так, у статті 22 Закону України «Про звернення громадян» 
встановлено особливості здійснення особистого прийому громадян. 
Відповідно до її вимог керівники та інші посадові особи органів 
державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян зобов'язані 
проводити особистий прийом громадян.  

Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у 
зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки 
прийому доводяться до відома громадян.  
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Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно 
від форм власності, об'єднаннях громадян визначається їх 
керівниками [2].  

Питання, з якими звертаються громадяни, по змозі розв’язуються під 
час особистого прийому. Особа, яка веде прийом, керується 
законодавчими та іншими нормативними актами і в межах своєї 
компетенції має право прийняти одне з таких рішень: 

-  задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувача про 
порядок і строк виконання прийнятого рішення; 

-  відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши 
заявника про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення; 

- коли питання потребують додаткового вивчення і перевірки – 
приймається письмова заява або скарга і пояснюється відвідувачу 
причини неможливості розв’язання питань під час особистого прийому, а 
також про порядок і строк розгляду його звернення.  

Усі звернення громадян, подані на особистому прийомі, 
реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання 
безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у 
тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду 
громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням 
громадянина [4].  

Чисельні факти, що наводяться в засобах масової інформації, 
дозволяють стверджувати, що в Україні спостерігається дефіцит довіри 
населення до влади. Причини цього полягають, перш за все, в 
неефективності й надмірній закритості владної системи, тобто в тому, що 
громадяни часто не можуть отримати від держави своєчасний і якісний 
захист, і при цьому не можуть ефективно впливати на політику, що 
проводиться державою. Одночасно держава стикається з відсутністю 
ефективного механізму «зворотного зв’язку», що заважає своєчасно 
коректувати політичну тактику.  
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ВИБОРЧІ ПРАВА ГРОМАДЯН: ПОНЯТТЯ ТА 

КЛАСИФІКАЦІЯ 
 
Науковий аналіз адміністративно-правового забезпечення виборчих 

прав громадян в Україні вимагає, насамперед, проведення досліджень 
базових правових категорій: «права громадян», «виборчі права громадян» 
як об’єктів відповідних адміністративно-правових відносин.  

На думку Б. Л. Назарова, права це не лише певні соціальні 
можливості, але і певні соціальні необхідності, міра свободи, яка значною 
мірою регулюється за допомогою обов’язків і відповідальності перед 
іншими і суспільством у цілому [1, с. 33]. Тодика Ю. М. зазначає, що 
права особи в структурі правового статусу є формально визначеними, 
юридично гарантованими можливостями користуватися соціальними 
благами, офіційною мірою можливої поведінки людини в державно-
організованому суспільстві» [2, c. 160]. Отже, в узагальненому вигляді 
«права людини» можна визначити, як гарантовані можливості людини, які 
необхідні їй для задоволення потреб її існування та розвитку, які також 
виступають як міра можливої поведінки у відносинах з державою, 
суспільством та іншими особами.  

16 грудня 1966 року були прийняті два міжнародних документа в 
галузі прав людини, які деталізували Загальну декларацію прав людини 
від 10.12.1948 року: Міжнародний пакт про громадянські і політичні 
права та Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. 
Отже можна стверджувати, що основними видами прав громадян є: 
громадянські, політичні, економічні, соціальні і культурні права.  

Виборчі права громадян більшість дослідників відносять саме до 
політичних прав. Наприклад, Біла А. В. серед політичних прав виділяє 
активне та пасивне виборче право; право голосувати на референдумах та 
плебісцитах; право брати участь в управлінні державними справами 
шляхом створення політичних партій, громадських організацій, інших 
об’єднань громадян та членства в них [3, с. 16].  

Наступним перейдемо до поняття та визначення видів виборчих прав 
громадян. Демків Р. Я. визначає виборче право як це сукупність 
юридичних норм, що закріплюють права громадян обирати й бути 
обраними в органи державної влади, а також право відкликання 


