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Безопасность дорожного движения в г.Донецке: механиз-
мы решения проблем (методическое пособие для активных 
дончан)/состав. Дурнева Т.В., Ткаченко С.В. – Донецк: «Новый 
Мир», 2007. – 42 с.

Данная публикация осуществляется в рамках проек-
та «Безопасный город», который реализовывает Донецкая 
областная организация «Комитет избирателей Украины» и 
Союз общественных организаций «Фундация локальных 
инициатив Донетчины»

при поддержке Сообщества общественных организаций 
Донецкой области.

Издание будет полезно активным гражданам и окажет ме-
тодическую помощь в их стремлении защитить свои интересы.
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вСтУпление
Мы живем в сложное, но хорошее время. Сложное, 

потому что ждать от кого-то помощи не приходится 
и необходимо полагаться только на свои силы. Как ни 
парадоксально это прозвучит, но в этом как раз и есть плюс. 
потому что осознание того, что за качество своей жизни 
отвечаю исключительно я сам, не позволяет сидеть, сложа 
руки, а заставляет принимать решения. И если мне что-то 
не нравится, винить я должен опять же, в первую очередь, 
себя - за бездействие и промедление... 

Когда мы только начинали проект «Безопасный 
город», одним из наших основных заданий было «создание 
действующих механизмов влияния граждан на решение 
конкретных проблем». 

В поисках ответа на свои и ваши вопросы мы проводили 
встречи с людьми, которые ответственны за безопасность на 
дорогах нашего города, посещали всевозможные управления 
и отделы… Мы нашли тех, кого искали. В брошюре, которую 
вы сейчас держите в руках, собраны нужные адреса, фамилии и 
телефоны, представлена схема решения вопросов, связанных с 
безопасностью дорожного движения. Однако просто прочитать 
все, что здесь написано, будет мало. потому что главный элемент 
в механизме решения проблем – это ваше участие. 

Когда-то, на репетиции спектакля, я услышала напутствие: 
«На сцене должен быть «драйв». Сейчас я с уверенностью могу 
сказать: «драйв» должен быть в жизни, а не только не сцене. 
Движение – вот наша главная сила. Стучите и вам откроют. 
Никогда не опускайте рук и не переставайте в себя верить. Вы 
сами – это единственная ваша надежда. И хорошо, если кто-то 
рядом движется с вами в одном направлении! 

Я рада, что мы вместе, и верю, что мы сможем изменить 
жизнь в нашем городе к лучшему!

Татьяна Дурнева
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«не надо для нас без нас»

Дорогие друзья!

Известно, что для реализации собственных планов необ-
ходимо приложить усилия, что ничто не происходит само по 
себе. Следовательно, для того, чтобы добиться желаемого, не-
обходимо действовать, необходимо быть активными. Если мы 
желаем жить в справедливом демократическом обществе, мы 
самостоятельно, по собственной инициативе должны внед-
рять в жизнь демократические принципы, заставлять рабо-
тать соответствующие механизмы. Только слаженный меха-
низм работы власти, жителей города и бизнеса, основанный на  
партнерстве и взаимопонимании может принести результат и 
сделать наш город таким, в котором будет комфортно жить 
нам и нашим детям. Сегодня ситуация требует со стороны 
населения огромной активности, нам еще только предстоит 
доказать, что жители города, инициативные граждане и об-
щественные организации могут быть надежными партнерами 
власти в решении городских проблем.    

Вопрос безопасности дорожного движения касается каждого 
жителя Донецка, без исключений. И решение данной проблемы 

невозможно без участия самих граждан. Улучшение ситуации 
наступит тогда, когда жители города перестанут быть про-
стыми потребителями услуг и осознают значимость своей ак-
тивности, а местная власть поймет и будет руководствоваться 
простым правилом “не надо для нас без нас”.

Сергей Ткаченко
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проект: «Безопасный город»
начало: апрель 2007 года
организаторы: Донецкая областная 

организация «Комитет избирателей Украины», 
Союз общественных организаций «Фундация локальных 
инициатив Донетчины», Донецкая городская организация 
«Молодежный центр занятости»,  при   поддержке 
Сообщества общественных организаций Донецкой 
области. 

цель: провести полноценную кампанию по защите 
прав и продвижение интересов жителей Донецка, которые не 
чувствуют себя в безопасности на дорогах города.

актуальность: Результаты противоборства пешеходов с 
городским транспортом выливаются в неприглядную статистику, 
согласно которой каждый день на дорогах гибнут люди. 

К сожалению, в Донецке пока не существует действенных 
механизмов влияния граждан на решение подобных вопросов. 
Зачастую люди просто не знают, куда и к кому обращаться, а 
когда находят соответствующую инстанцию, втягиваются в 
бесконечный круг отписок и обещаний. В обществе доминирует 
мысль, что власть прислушивается к проблемам людей только 
когда речь идёт о трагедии, или когда дело доходит до протестов, 



� 

митингов и забастовок. С другой стороны, большинство дончан, 
сталкиваясь с вопросами безопасности, не имеют достаточной 
информации о механизмах решения подобных проблем.

Методы: на базе ДОО КВУ открыта «горячая» 
телефонная линия 345-88-42, благодаря которой у жителей 
Донецка появилась возможность получить качественную 
информационную помощь для защиты своих интересов 
(телефоны и адреса соответствующих служб и ответственных 
лиц, образцы индивидуальных и коллективных обращений, 
информацию о процедуре рассмотрении заявок и необходимом 
для этого времени). 

параллельно с работой «горячей» телефонной линии 
и приемом заявок от дончан, проводится ряд встреч и 
консультаций с представителями:

- Донецкого городского совета, чья работа непосредственно 
касается обеспечения безопасности на дорогах города, 

- Управления Государственной автомобильной инспекции 
в Донецкой области,

- Донецкого филиала Дп «СМЭУ-Ресурсы-Светофор».
Достижения: 

	За 9 месяцев работы проекта на номер «горячей» линии 
дозвонилось более 1100 активных и сознательных жителей 
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Донецка, которым небезразлична ситуация на дорогах 
города. 
	Волонтерами проекта была проведена «Неделя 

этики и взаимоуважения водителей и пешеходов». В 
часы пик (с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00) волонтеры, одетые 
в специальные футболки и красные кепки, держа в руках 
флажки, помогали пешеходам переходить проезжую часть 
дороги на пешеходных переходах. Акция проходила совместно 
с работниками ГАИ. Кроме того, в течение недели волонтеры 
раздавали пешеходам и водителям листовки, с призывом 
соблюдать правила дорожного движения.
	проведение пресс-конференции, посвященной проблемам 

безопасности дорожного движения в городе Донецке. В 
мероприятии приняли участие Донецкий городской голова 
Александр Лукьянченко и начальник Управления ГАИ УМВД 
Украины в Донецкой области Дмитрий Жидков. В конце пресс-
конференции мэр города заявил, что «при формировании 
бюджетных запросов на 2008 год мы увеличим финансирование 
на приобретение и установку светофорных объектов в пять раз 
против уровня 2007 года».
	Инициатива проведения общественных слушаний на 

тему «Безопасность дорожного движения в г. Донецке», сбор 
1700 подписей жителей города в поддержку мероприятия.

поддержка: 
проект «Безопасный город» поддерживает Областное 

Управление Министерства внутренних дел, а также 12 городских 
и областных общественных организаций.
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положение
о комиссии по безопасности дорожного движения 

в городе Донецке

1. Комиссия по безопасности дорожного движения в г. До-
нецке (далее «комиссия») создается с целью координации де-
ятельности предприятий, учреждений и организаций по обес-
печению безопасности дорожного движения.

2. Комиссия по вопросам, которые входят в ее компетенцию, 
взаимодействует со структурными подразделениями исполкома 
горсовета, исполкомами районных в г. Донецке советов.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется зако-
нами Украины, указами Президента Украины, Постановления-
ми Кабинета Министров Украины, решениями городского сове-
та, его исполкома, распоряжениями городского головы, другими 
нормативными актами, а также данным Положением.

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее обя-
занностями:

- разрабатывает мероприятия по повышению безопаснос-
ти дорожного движения в городе и контролирует их выполне-
ние, вносит исполкомам районных в г. Донецке советов предло-
жения по вопросам, которые находятся в их компетенции;

- предоставляет предприятиям, учреждениям и организа-
циям города рекомендации по проведению мероприятий, на-

правленных на устранение причин аварийности на транс-
порте и по другим вопросам, связанным с обеспечением 
безопасности дорожного движения, изучает и распростра-
няет позитивный опыт работы по предупреждению дорож-
но-транспортных происшествий;

- ежегодно готовит информацию городскому голове 
о ходе выполнения законов Украины и других нормативных 

актов по вопросам обеспечения безопасности дорожно-
го движения и контролирует их выполнение в рамках 
своей компетенции;

- рассматривает предложения предпри-
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ятий, учреждений, организаций и граждан по вопро-
сам обеспечения безопасности дорожного движения 
и принимает необходимые решения в рамках своей 
компетенции;

- организует пропагандистскую работу по вопро-
сам и проблемам безопасности дорожного движения;

- принимает участие в разработке нормативных актов 
по вопросам безопасности дорожного движения;

- организует при участии заинтересованных предпри-
ятий, учреждений и организаций проведение конференций, 
семинаров, заседаний, конкурсов и других мероприятий по 
вопросам безопасности дорожного движения, проводит ме-
роприятия по реализации принятых на них решений и рекомен-
даций.

5. Комиссия имеет право:
- знакомиться с состоянием работы по обеспечению безо-

пасности дорожного движения на предприятиях, учреждениях 
и организациях города независимо от форм собственности;

- заслушивать на своих заседаниях информацию руково-
дителей исполнительных районных в г. Донецке советов, пред-
приятий, учреждений и организаций по вопросам проведения 
мероприятий по безопасности дорожного движения;

- готовить материалы совместно с предприятиями, учреж-
дениями, организациями на рассмотрение комиссии.

Комиссия проводит свою работу в соответствии с планами. 
Организация работы комиссии возлагается на ее председателя.

6. Комиссия проводит свои заседания, как правило, еже-
квартально. Заседания комиссии считаются правомочными 
при наличии на менее половины членов комиссии.

Решения комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем. Решение комиссии носит реко-
мендательный характер.

7. Для подготовки материалов по отдельным решениям 
обеспечения безопасности дорожного движения комиссия ор-
ганизует рабочие группы, в которых, кроме ее членов, могут 
включаться представители заинтересованных предприятий, 
учреждений и организаций.
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- первый заместитель городского голо-
вы по вопросам деятельности испол-
нительных органов совета, председа-
тель комиссии

- заместитель городского головы, замес-
титель председателя комиссии

- начальник Главного экономического 
управления горсовета, заместитель 
председателя комиссии

- начальник отдела безопасности до-
рожного движения, охраны труда и 
чрезвычайных происшествий Донец-
кого городского коммунального пред-
приятия «Донгорпастранс», секретарь 
комиссии

- начальник главного управления бла-
гоустройства и коммунального об-
служивания городского совета

- заместитель начальника специали-
зированного научно-методического 
центра по проблемам организации 
перевозок и безопасности дорожно-
го движения, заведующий кафедрой 
«Организация дорожного движения» 
Донецкого института автомобильно-
го транспорта, кандидат технических 
наук, доцент (по согласованию)

волков 
николай николаевич 

ляховец 
валерий андреевич 

никитенко 
Сергей викторович 

погорелов 
андрей николаевич 

СоСтав
комиссии по безопасности дорожного движения в 

городе Донецке

Члены комиссии:
Баранецкий 
николай

 васильевич 

Белов 
Юрий васильевич 
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вещанский 
Станислав 
леонидович 

заславский 
григорий 
владимирович 

захаров 
владимир Федорович 

липчанский 
Сергей николаевич 

лозовой 
валерий николаевич 

навроцкий 
Дмитрий 
Михайлович 

нефедов 
геннадий павлович 

плошай 
Федор 
викторович 

- начальник главного управ-
ления градостроительства и 
архитектуры городского со-
вета

- начальник управления по вопросам 
гражданской защиты и военно-мо-
билизационной работы городского 
совета

- председатель постоянной комис-
сии горсовета по вопросам топливно-
энергетического комплекса, электро-
энергии, транспорта и связи, директор 
коммунального коммерческого пред-
приятия Донецкого городского совета 
«Донэлектроавтотранс» 

- главный специалист – юрисконсульт 
юридического управления городского 
совета

- начальник МРО №1 ГАИ г. Донецка 
при УГАИ ГУМВД Украины в Донец-
кой области (по голосованию) 

- заместитель директора коммунально-
го предприятия «Управление генплана 
г. Донецка»

- начальник управления здравоохране-
ния городского совета

- начальник отдела транспорта и связи 
главного экономического управления 
горсовета
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пономаренко 
лариса николаевна 

Скиданов 
Сергей Семенович 

Скнар 
владимир николаевич 

Энглези 
ирина павловна 

яковлева 
алина владимировна 

- и.о. директора Донецкого городского 
коммунального предприятия «Дон-
горпастранс»

- директор коммунального предпри-
ятия Дорожное ремонтно-строитель-
ное управление

- заместитель начальника управления 
образования городского совета

- ректор Донецкого института автомо-
бильного транспорта (по согласова-
нию)

- первый заместитель начальника фи-
нансового управления городского со-
вета

полезные ссылки в интернет:
Официальный сайт Донецкого городского совета: 

 http://www.donetsk.org.ua
Официальный сайт Донецкого городского головы: 

http://www.lukyanchenko.donetsk.ua
Официальный сайт Донецкой областной государственной 
администрации:   http://www.donoda.gov.ua

Официальный сайт Донецкого областного совета: 
http://sovet.donbass.com

Официальный веб-сайт Верховной Рады Украины:
 http://portal.rada.gov.ua/

поиск нужного закона, действующего в Украине: 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
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полезные адреса и телефоны:

Донецкая областная государственная 
администрация:

бул. пушкина, 34, г. Донецк-105
тел. 304-01-83

Председатель: Логвиненко Владимир Иванович

Донецкий областной совет:
бул. пушкина, 34, г. Донецк-105

тел. 334-21-15
Председатель: Близнюк Анатолий Михайлович

Донецкий городской совет:
ул. Артема, 98, г. Донецк-50

тел. 338-09-55
Председатель: Лукьянченко Александр Алексеевич

главное Управление МвД Украины в Донецкой области
Управление государственной автомобильной инспекции:

ул. Ходаковского, 10, г. Донецк-23
тел. 345-23-30

Начальник: Жидков Дмитрий Витальевич

Донецкий Филиал Дочернего предприятия 
государственного предприятия МвД Украины «ресурсы»

«ресурсы-Светофор СМЭУ ресурсы-Светофор»:
ул. потийская, 57, г. Донецк

тел. 66-51-98
Директор: Мартышев Василий Васильевич

Коммунальное предприятие «Дорожное ремонтно-
строительное управление»

ул. 50 лет СССР, 1, г. Донецк-00
тел. 305-25-20

Директор: Скиданов Сергей Семенович
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КонтаКтная инФорМация
ДонецКиЙ гороДСКоЙ Совет

Лукьянченко Александр Алексеевич
Городской голова  приемная  338-09-55
Левченко Николай Александрович
Секретарь совета  приемная  342-10-32
Волков Николай Иванович
первый заместитель 
городского головы  приемная  335-09-99
Лактионов Валентин Александрович
Заместитель городского головы, начальник управления 
образования   приемная  338-13-19
Моисеенков Виктор Викторович
Заместитель городского головы, начальник финансового 
управления   приемная  305-24-85
Ляховец Валерий Андреевич
Заместитель городского 
головы   приемная  92-62-88
Ткаченко Геннадий Николаевич
Заместитель городского головы, начальник отдела торговли и 
общественного питания приемная  337-13-79
Денисенко Анна Петровна
Управляющий делами 

исполкома   приемная 334-19-22

отДелЫ горСовета
организационный отдел
Кокин Вадим Владимирович

Заведующий отделом   337-18-01
аппарат совета
Иванчик Ольга Михайловна
Руководитель аппарата   304-26-32
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Сектор по работе с обращениями граждан
Гвоздецкий Олег петрович  
Начальник     305-44-53
Юридический отдел
Устименко Владимир Анатольевич
Заведующий     335-26-26
Служба по контролю за деятельностью коммунальных 
предприятий
Украинская Зинаида Владимировна
Специалист     335-27-85
Дежурный      0-84

Управления горСовета

главное экономическое управление
Никитенко Сергей Викторович
Начальник  337-83-92
отдел транспорта и связи
плошай Федор Викторович
Начальник     304-04-72
Управление коммунального хозяйства
Баранецкий Николай Васильевич
Начальник     305-46-72
Управление жилищного хозяйства
Литвинов Валерий Александрович
Начальник     304-83-67
Управление по связям с общественностью
Ровинский Максим Васильевич
Начальник     305-48-08
главное управление градостроительства и архитектуры
Ващинский Станислав Леонидович
Начальник     338-11-90
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раЙоннЫе СоветЫ
Буденновский районный в г. Донецке совет
Бобков Александр Михайлович
председатель совета    338-30-33
ларинский поселковый совет
Басс Иван петрович
поселковый голова    221-31-16
ворошиловский районный в г. Донецке совет
Хохлова Нина Николаевна
председатель совета    338-14-20
Калининский районный в г. Донецке совет
Курносова Татяна Анатольевна 
председатель совета    94-50-47
Киевский районный в г. Донецке совет
Щербаков Владимир Владимирович 
председатель совета    305-70-73
Кировский районный в г. Донецке совет
Меша Владимир Григорьевич
председатель совета    71-44-22
Куйбышевский районный в г. Донецке совет
Жихарский Владимир павлович
председатель совета    53-01-51
ленинский районный в г. Донецке совет
Старостюк Алексей Юрьевич

председатель совета   66-14-91
петровский районный в г. Донецке совет
Корешкова Людмила Алексеевна
председатель совета   313-92-94
пролетарский районный в г. Донецке совет
Ярошенко Виктор Архипович
председатель совета   222-20-19

Моспинский городской совет
Меренков Михаил Николаевич
Городской голова   221-71-12
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зразок індивідуальної заяви

Донецькому міському 
голові 
Лукьянченко О.О.

(Ваше) прізвище, ім’я, по 
батькові, 
Що мешкає за адресою:
_______________________
тел. ____________________

Шановний Олександр Олексійович!

Звертаю Вашу увагу на складну ситуацію, що постійно ви-
никає під час дорожнього руху водіїв та пішоходів за адресою: 
(повний опис місця із зазначенням адреси) ___________________
__________________________________________________________

Неналежне регулювання дорожнього руху на цій ділянці дороги 
постійно загрожує безпеці життя пішоходів і є причиною багатьох 
дорожньо-транспортних пригод.

проблема полягає в тому, що _______________________________
_______________________________________________ (опис ситуації) 

 
Наполегливо прошу Вас вжити необхідних заходів для підви-

щення рівня безпеки на вказаній ділянці дороги (встановити знак/
світлофор/“лежачий поліцейський”/дорожню розмітку тощо), а та-
кож внести необхідні зміни в бюджет міста для фінансування робіт з 
вирішення даної проблеми.

Також прошу проінформувати мене про результати та вжиті захо-
ди з ліквідації вищеописаної небезпеки у встановлені Законом України 
“про звернення громадян” строки.

Копію даного листа надіслано начальнику Управління ДАІ ГУМВС 
України в Донецькій області Жидкову Д.В. 

Дата      підпис
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зразок колективної заяви

Донецькому міському голові 
Лукьянченко О.О.

Мешканців будинків 
(мікрорайону)________________
Або ініціативної групи громадян
(оберіть потрібне)
____________________________

Шановний Олександр Олексійович!

Звертаємо Вашу увагу на складну ситуацію, що постійно ви-
никає під час дорожнього руху водіїв та пішоходів за адресою: 
(повний опис місця із зазначенням адреси) ____________________
_________________________________________________________

Неналежне регулювання дорожнього руху на цій ділянці дороги 
постійно загрожує безпеці життя пішоходів і є причиною багатьох 
дорожньо-транспортних пригод.

проблема полягає в тому, що (опис ситуації) ________________
__________________________________________________________

 
Наполегливо просимо Вас вжити необхідних заходів для підви-

щення рівня безпеки на вказаній ділянці дороги (встановити знак/
світлофор/“лежачий поліцейський”/дорожню розмітку), а також вне-
сти необхідні зміни в бюджет міста для фінансування робіт з вирі-
шення даної проблеми.

Також просимо проінформувати нас про результати та вжиті за-
ходи з ліквідації вищеописаної небезпеки у встановлені Законом 
України “про звернення громадян” строки.

Контактна особа: керівник ініціативної групи громадян ____
________________________________________________________

Телефон: _______________, адреса:_______________________
________________________________________________________

Копію даного листа надіслано начальнику Управління ДАІ 
ГУМВС України в Донецькій області Жидкову Д.В. 

Дата      підпис
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зразок колективної заяви

Начальнику Управління 
ДАІ ГУМВС України 
в Донецькій області 
Жидкову Д.В.

Мешканців будинків 
(мікрорайону)_______________
Або ініціативної групи громадян
(оберіть потрібне)
_________________________

Шановний Дмитро Віталійович!

Звертаємо Вашу увагу на складну ситуацію, що постійно виникає 
під час дорожнього руху водіїв та пішоходів за адресою: (повний опис 
місця з зазначенням адреси) ___________________________________

Неналежне регулювання дорожнього руху на цій ділянці дороги 
постійно загрожує безпеці життя пішоходів і є причиною багатьох 
дорожньо-транспортних пригод.

проблема полягає в тому, що (опис ситуації) _________________
 
просимо Вас провести експертизу щодо необхідності та можливості 

встановлення на цій небезпечній ділянці дороги (спеціального знаку, 
світлофора, дорожньої розмітки, лежачого поліцейського – оберіть пот-
рібне) та передати результати експертизи до Донецької міської ради для 
фінансування робіт з вирішення даної проблеми.

Також просимо проінформувати нас про результати експертизи та 
вжитих заходів з ліквідації вищеописаної проблеми у встановлені За-
коном України “про звернення громадян” строки.

Контактна особа: керівник ініціативної групи громадян _______
_______________________ Телефон _____________________________

Копію даного листа надіслано Донецькому міському голові  
Лукьянченко О.О.

      Дата   
 підписи: 
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зразок індивідуальної заяви

Начальнику Управління 
ДАІ ГУМВС України 
в Донецькій області 
Жидкову Д.В.

(Ваше) прізвище, ім’я, по батькові, 
Що мешкає за адресою:
_______________________
тел. ____________________

Шановний Дмитро Віталійович!

Звертаю Вашу увагу на складну ситуацію, що постійно виникає 
під час дорожнього руху водіїв та пішоходів за адресою: (повний опис 
місця із зазначенням адреси) ____________________________________
____________________________________________________________

Неналежне регулювання дорожнього руху на цій ділянці дороги 
постійно загрожує безпеці життя пішоходів і є причиною багатьох 
дорожньо-транспортних пригод.

проблема полягає в тому, що (опис ситуації) _________________

прошу Вас провести експертизу щодо необхідності та можли-
вості встановлення на цій небезпечній ділянці дороги (спеціального 

знаку, світлофора, дорожньої розмітки, лежачого поліцейського 
– оберіть потрібне) та передати результати експертизи до До-
нецької міської ради для фінансування робіт з вирішення даної 
проблеми.

Також прошу проінформувати мене про результати експер-
тизи та вжитих заходів з ліквідації вищеописаної небезпеки у 
встановлені Законом України “про звернення громадян” строки.

Копію даного листа надіслано Донецькому міському го-
лові Лукьянченко О.О.

Дата      підпис 



��

ДоДатКи

витяг із закону України „про дорожній рух” 

Цей Закон визначає правові та соціальні основи дорож-
нього руху з метою захисту життя та здоров’я громадян, 
створення безпечних і комфортних умов для учасників руху 
та охорони навколишнього природного середовища. 

Компетенція міської та районної ради народних депу-
татів і міської та районної виконавчої влади (Стаття 6)

 До компетенції міської та районної Ради народних де-
путатів і міської та районної виконавчої влади у сфері дорож-
нього руху належить:
	виконання вимог законодавства та рішень органів де-

ржавної виконавчої влади про дорожній рух і його безпеку;
	визначення компетенції підвідомчих адміністрацій, що 

створюються згідно із схемою управління містом чи районом, у 
сфері дорожнього руху та його безпеки;
	розробка, затвердження та реалізація міських і районних 

програм розвитку дорожнього руху та його безпеки;
	формування міських і районних фондів, у тому числі 

позабюджетних, для фінансування програм і окремих заходів, 
спрямованих на розвиток дорожнього руху та його безпеки;
	контроль за організацією навчання різних соціально-ві-

кових груп населення правил дорожнього руху, планування за-
ходів, пов'язаних із профілактикою його безпеки, та контроль за 
їх виконанням;
	 контроль за підготовкою і підвищенням кваліфікації 

водіїв, технічним обслуговуванням і ремонтом транспортних 
засобів, забезпеченням розвитку сфери цих послуг;
	організація дорожнього руху на території міста і райо-

ну згідно з відповідними генеральними планами, проектами 
детального планування та забудови населених пунктів, авто-
матизованих систем керування дорожнім рухом, комплексних 
транспортних схем і схем організації дорожнього руху та з еко-
логічно безпечними умовами;
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	здійснення та фінансування заходів, пов'язаних із про-
філактикою дитячого дорожньо-транспортного травматизму;
	проведення роботи по пропаганді безпеки дорожнього 

руху;
	організація будівництва, реконструкції, ремонту та утри-

мання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів;
	встановлення порядку і здійснення заходів щодо забез-

печення охорони транспортних засобів на платних стоянках та 
в колективних гаражах;
	керівництво та контроль за діяльністю підприємств, ус-

танов і організацій незалежно від форм власності та господа-
рювання за виконанням вимог законодавства, рішень органів 
державної виконавчої влади про дорожній рух і його безпеку;
	контроль за виявленням дорожньо-транспортних подій 

та впровадженням заходів у місцях їх концентрації, на аварійно-
небезпечних ділянках вулиць, доріг та залізничних переїздах;
	організація системи заходів щодо медичного забезпечен-

ня безпеки дорожнього руху та контроль за їх реалізацією;
	накладання у межах своєї компетенції адміністративних 

стягнень за порушення законодавства у сфері дорожнього руху 
та його безпеки;
	керівництво роботою по справлянню податків, зборів та 

інших обов'язкових платежів у сфері дорожнього руху.
 Міська та районна Ради народних депутатів мають право 

розглядати і вирішувати інші питання, які відповідно до чинно-
го законодавства належать до їх відання. 

Компетенція власників автомобільних доріг, вулиць 
та залізничних переїздів (Стаття 9)

 До компетенції власників автомобільних доріг, вулиць 
та залізничних переїздів або уповноважених ними органів у 
сфері дорожнього руху належить:

	розробка програм та здійснення заходів щодо 
розвитку, удосконалення, ремонту та утримання у без-
печному для дорожнього руху стані доріг, вулиць та 
залізничних переїздів, зон відчуження;
	 визначення структур управління, проек-
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тування, будівництва та утримання доріг, вулиць та 
залізничних переїздів;
	участь у розробці положень про спеціальні 

структури управління дорожнім рухом;
	компенсація витрат власникам транспортних за-

собів, якщо дорожньо-транспортні події сталися з причин 
незадовільного експлуатаційного утримання автомобіль-
них доріг, вулиць та залізничних переїздів, за рішеннями 
судових органів;
	забезпечення безпечних, економічних та комфорт-

них умов дорожнього руху;
	організація і здійснення заходів, спрямованих на захист 

навколишнього природного середовища;
	забезпечення учасників дорожнього руху інформацією з 

питань стану аварійності та дорожнього покриття, гідрометео-
рологічних та інших умов;
	вирішення питань експлуатації автомобільних доріг, ву-

лиць та залізничних переїздів у надзвичайних ситуаціях;
	передача права на експлуатаційне утримання доріг, вули-

ць та залізничних переїздів іншим юридичним особам;
	визначення нормативів та виділення необхідних коштів 

на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомо-
більних доріг, вулиць та залізничних переїздів;
	передача права на будівництво комунальних та інших 

споруд, прокладання комунікацій, на захисні роботи і споруди, 
сервісні споруди та обладнання відповідно до чинного законо-
давства;
	проведення робіт по створенню і утриманню придорож-

ніх зелених насаджень та інше;
	термінове усунення пошкоджень на автомобільних до-

рогах, вулицях та залізничних переїздах;
	влаштування місць для зупинок транспортних засобів, 

стоянок і відпочинку учасників дорожнього руху та створення 
інших об'єктів дорожнього сервісу;
	розробка та облаштування автомобільних доріг, вули-

ць та залізничних переїздів системами термінового зв'язку для 
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виклику державтоінспекції, швидкої медичної та технічної до-
помоги;
	обладнання доріг, вулиць та залізничних переїздів тех-

нічними засобами регулювання дорожнього руху та їх утри-
мання;
	проведення лінійного аналізу аварійності на підвідомчих 

автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах;
	виявлення аварійно-небезпечних ділянок та місць кон-

центрації дорожньо-транспортних подій і впровадження у та-
ких місцях відповідних заходів щодо удосконалення організації 
дорожнього руху;
	погодження маршрутів перевезення небезпечних, надга-

баритних і великовагових вантажів;
	забезпечення роботи спеціалізованих служб по здійс-

ненню заходів щодо організації дорожнього руху;
	своєчасне виявлення перешкод дорожньому руху та їх 

усунення, а у разі неможливості - невідкладне позначення дорож-
німи знаками, огороджувальними і направляючими засобами;
	організація виконання встановлених вимог щодо забез-

печення безпеки дорожнього руху;
	вирішення інших питань дорожнього руху згідно з чин-

ним законодавством. 

право на звернення громадян
право на звернення закріплене у ст. 40 Конституції України, 
згідно з якою «Усі мають право направляти індивідуальні 
чи колективні письмові звернення або особисто звертатися 
до органів державної влади, органів місцевого самоврядуван-
ня та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані 
розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у вста-
новлений законом строк».

Закон України «про звернення громадян» закріплює в 
преамбулі такі особливості реалізації права громадян 
на звернення:

− внесення до органів державної влади пропози-
цій про поліпшення їх діяльності;
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− викривання недоліків у роботі органів держав-
ної влади;

− оскаржування дій посадових осіб, державних і 
громадських органів.

Розгляд звернень входить до обов’язків органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій незалежно від форм власності, народ-
них депутатів України, депутатів місцевих рад, об’єднань 
громадян та посадових осіб.

У ст. 7 Закону України «про звернення громадян» 
№ 393/96-ВР від 02.10.1996 р. встановлюється заборона від-
мови в прийнятті та розгляді звернення. Так, звернення, офор-
млені належним чином і подані у встановленому порядку, під-
лягають обов’язковому прийняттю та розгляду. Забороняється 
відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на 
політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віроспові-
дання, національність громадянина, незнання мови звернення. 
Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим 
органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржу-
ються.

Окремо обумовлюється випадок у якому питання, порушені 
в одержаному органом державної влади, органом місцевого са-
моврядування, підприємствами, установами, організаціями не-
залежно від форм власності, об’єднаннями громадян або поса-
довими особами зверненні, не входять до їх повноважень. Це 
звернення в термін не більше п’яти 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.

проте є випадки, в яких звернення громадян не підлягають 
розгляду та вирішенню, а саме:

− письмове звернення без зазначення місця проживання, 
не підписане заявником (заявниками), а також таке, з якого не-
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можливо встановити авторство, іншими словами – анонімне;
− повторні звернення від тієї самої особи до одного і того 

самого органу (посадової особи) з питання, яке було вирішено 
цим органом (посадовою особою) по суті;

− звернення, подані з порушенням у Законі термінів;
− звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
типи звернень
Відповідно до норм Закону України «про звернення грома-

дян» під зверненнями громадян слід розуміти викладені в пись-
мовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (кло-
потання) і скарги, причому необхідно чітко розрізняти ці три 
поняття. 

пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де вис-
ловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів де-
ржавної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, 
посадових осіб. Крім того, у пропозиції (зауваженні) може бути 
висловлена думка щодо врегулювання суспільних відносин та 
умов життя громадян, вдосконалення правової основи держав-
ного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер 
діяльності держави і суспільства.

заява (клопотання) є звернення громадян із проханням 
про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чин-
ним законодавством їхніх прав та інтересів або повідомлення 
про порушення чинного законодавства, недоліки в діяльності 
підприємств, установ, організацій незалежно від форм влас-

ності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, 
посадових осіб. Додатково заява може містити думки щодо 
поліпшення діяльності підприємств, установ, організацій 
незалежно від форм власності, народних депутатів України, 
депутатів місцевих рад, посадових осіб. Необхідно уточнити, 
що клопотання – це письмове звернення з проханням про 

визнання за особою відповідного статусу, прав чи сво-
бод тощо.

Скаргою називається звернення з вимогою про 
поновлення прав і захист законних інтересів грома-
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дян, порушених рішеннями, діями або бездіяльністю 
державних органів, органів місцевого самоврядуван-
ня, підприємств, установ, організацій, об’єднань гро-
мадян, посадових осіб. У цьому випадку до рішень, дій 
або бездіяльності, які можуть бути оскаржені у сфері уп-
равлінської діяльності, належать такі, внаслідок яких: 

− порушено права і законні інтереси чи свободи гро-
мадянина (групи громадян);

− створено перешкоди для здійснення громадянином 
його прав і законних інтересів чи свобод;

− незаконно покладено на громадянина будь-яких 
обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

Крім цього, звернення може бути усним, тобто викладеним 
громадянином і записаним посадовою особою на особистому 
прийомі, або письмовим, тобто надісланим поштою або пере-
даним громадянином до відповідного органу, установи особис-
то чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження 
оформлені відповідно до чинного законодавства.

- Звернення також може бути індивідуальним, тобто пода-
ним окремою особою, або колективним, поданим групою осіб.

вимоги до звернення
Одне з важливих питань, що постає перед кожним грома-

дянином, який ухвалив рішення звернутись до органів влади з 
метою розв’язати нагальні проблеми: як оформити звернення? 

перед написанням звернення необхідно чітко сформулюва-
ти проблему або питання і правильно обрати необхідний тип 
звернення.

У ст. 5 Закону України «про звернення громадян» визначені 
формальні вимоги до всіх типів звернень. 

по-перше, звернення адресується тому органу державної 
влади, органу місцевого самоврядування, підприємству, уста-
нові, організації незалежно від форм власності, об’єднанню гро-
мадян або посадовій особі, що мають повноваження вирішува-
ти порушені у зверненні питання. У зв’язку з цим дуже важливо 
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визначити той орган влади або ту посадову особу, до компетен-
ції якої входять проблеми, які покликано розв’язати звернення, 
а також необхідний тип звернення.

по-друге, у зверненні обов’язково необхідно зазначити: 
− прізвище, ім’я, по батькові заявника (заявників);
− місце проживання заявника (заявників);
− чітко і ясно сформульована суть порушеного питання, 

зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
− конкретну пропозицію щодо розв’язання порушеної за-

явником (заявниками) проблеми;
− перелік документів (копій документів), які додаються до 

звернення;
− особистий підпис заявника (заявників);
− дата написання звернення.
Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повер-

тається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як 
через десять днів від дня його надходження. 

по-третє, враховуючи, що звернення складається у довіль-
ній формі, крім виконання формальних вимог рекомендується 
загальний текст звернення складати за такою схемою:

− вступна частина, у якій зазначаються підстава звернен-
ня та обставини, які стали передумовою для нього;

− мотивувальна частина, у якій міститься обґрунтування 
або основні питання, порушені у зверненні;

− резолютивна частина, у якій необхідно вказати мету 
звернення і очікуваний результат розгляду звернення. 

Крім цього, згідно з діловим етикетом звернення необ-
хідно починати зі слів «Шановний (ім’я та по батькові)!», а 
закінчувати словами: «З повагою», після яких вказують пріз-
вище та ініціали заявника і ставиться особистий підпис.

порядок подання звернення до органів влади
Як вже зазначалось, звернення може бути усним (викла-
деним громадянином і записаним посадовою особою 
на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим 
поштою або переданим громадянином до відповідно-
го органу, установи особисто чи через уповноважену 
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ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповід-
но до чинного законодавства.

при поданні усного звернення важливо чітко 
сформулювати підставу звернення та обставини, які 
стали передумовою для нього, обґрунтування, а також мету 
і очікуваний результат розгляду звернення. У зв’язку з цим 
можна рекомендувати навіть на особистий прийом готувати 
письмове звернення, у якому чітко сформулювати проблему 
відповідно до раніше запропонованої схеми звернення. Це 
убезпечить від неправильного розуміння суті звернення, а, 
відтак, від неправильного розв’язання викладеної у ньому 
проблеми.

Основною проблемою подання письмових звернень поштою 
є ситуація, у якій звернення може, так би мовити, «загубитися». 
причиною цього може бути небажання посадових осіб брати на 
себе відповідальність за розгляд звернення.

Відтак, подання письмового звернення краще надсилати ре-
комендованим листом, оскільки проходження таких листів фік-
сується поштовою службою, яка зазначає дату і час вручення, 
а також прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, що отри-
мала звернення. Це є додатковою гарантією, що лист не буде 
«загубленим». Щоб отримати всі ці дані безпосередньо в руки, 
необхідно надсилати звернення рекомендованим листом з пові-
домленням.

Крім цього, пошта надає можливість надсилати особливо 
важливі документи цінними листами, тобто листами з описом 
їхнього вмісту. 

Що стосується безпосереднього подання письмового звер-
нення до відповідного органу, установи особисто чи через упов-
новажену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповід-
но до чинного законодавства, то в цьому разі важливо відразу 
отримати реєстраційний номер звернення (для повної гарантії 
необхідно наполягати, щоб на копії звернення було поставлено 
штамп відповідного органу із зазначенням реєстраційного номе-
ра звернення, дати отримання та підписом особи, яка прийняла 
звернення).
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при цьому слід пам’ятати про те, що відмова в прийнят-
ті та розгляді належно оформленого звернення забороняється. 
порядок реєстрації звернення регламентується постановою 
Кабінету Міністрів України «про затвердження Інструкції з ді-
ловодства за зверненнями громадян в органах державної влади 
і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підпри-
ємствах, в установах, організаціях незалежно від форм влас-
ності, в засобах масової інформації» від 14.04.1997 р. № 348.

Отже, знання порядку подання звернення гарантує одно-
значне надходження звернення до адресата, а відтак – сприяє 
розв’язанню проблем, зазначених у зверненнях.

права громадянина при розгляді заяви чи скарги
Згідно зі ст. 18 Закону України «про звернення громадян» 

громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів 
державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, уста-
нов, організацій незалежно від форм власності, об’єднань гро-
мадян, 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; 

− ознайомитися 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 правозахис-
ну функцію, оформивши це уповноваження у встановлено-
му законом порядку;

− одержати письмову відповідь про результати роз-
гляду 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 розгля-
ду звернень.

обов’язки органів державної влади, місцевого 
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самоврядування, підприємств, установ, організацій 
незалежно від форм власності, об’єднань громадян, 
засобів масової інформації, їх керівників та інших 
посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг

Органи державної влади і місцевого самоврядуван-
ня, підприємства, установи, організації незалежно від форм 
власності, об’єднання громадян, засоби масової інформації, 
їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повнова-
жень зобов’язані:

− об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи 
скарги;

− у разі прийняття рішення про обмеження доступу гро-
мадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скар-
ги скласти про це мотивовану постанову;

− на прохання громадянина запрошувати його на засідання 
відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

− скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у ви-
падках, передбачених законодавством України, якщо вони не 
відповідають закону або іншим нормативним актам, невідклад-
но вживати заходи до припинення неправомірних дій, виявля-
ти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

− забезпечувати поновлення порушених прав, реальне ви-
конання прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень;

− письмово повідомляти громадянина про результати пе-
ревірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;

− вживати заходи щодо відшкодування у встановленому 
законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано 
громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних 
інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з 
вини яких було допущено порушення, а також на прохання 
громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийня-
те рішення до відома органу місцевого самоврядування, тру-
дового колективу чи об’єднання громадян за місцем прожи-
вання громадянина;

− у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою 
роз’яснити порядок оскарження ухваленого за нею рішення;
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− не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг 
іншим органам;

− особисто організовувати та перевіряти стан розгляду 
заяв чи скарг громадян, вживати заходи до усунення причин, 
що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати 
населення про хід цієї роботи.

У разі необхідності та за наявності можливостей розгляд 
звернень громадян покладається на посадову особу чи підроз-
діл службового апарату, спеціально уповноважені здійснювати 
цю роботу, в межах бюджетних асигнувань. 

порядок і терміни розгляду звернень
Відповідно до статей 14-16 Закону органи державної влади і 

місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації 
незалежно від форм власності, об’єднання громадян, посадові 
особи зобов’язані об’єктивно і вчасно розглядати звернення 
(незалежно від типу звернення) та повідомити громадянина 
про результати розгляду.

Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу 
місцевого самоврядування, підприємства, установи, організа-
ції, об’єднання громадян, засобів масової інформації, посадової 
особи подається у порядку підлеглості вищому органу або по-
садовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися 
до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсут-
ності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за 
скаргою рішенням – безпосередньо до суду.

Громадянин може подати скаргу особисто або через упов-
новажену на це іншу особу. Скарга в інтересах громадянина 
за його уповноваженням, оформленим у встановленому за-
коном порядку, може бути подана іншою особою, трудовим 
колективом або організацією, яка здійснює правозахисну 
діяльність. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних 
осіб подається їх законними представниками.

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.
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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 грома-
дянина 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 оскар-
жено до суду в термін, передбачений законодавством України.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше 
одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують до-
даткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти 
днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити 
порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповід-
ного органу, підприємства, установи, організації або його за-
ступник 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 розгля-
ду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством 
пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

особистий прийом громадян
Статтями 22 та 23 Закону України «про звернення грома-

дян» визначено порядок проведення особистого прийому гро-
мадян, згідно з якими керівники та інші посадові особи органів 
державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, уста-
нов, організацій незалежно від форм власності, об’єднань гро-
мадян 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, ор-
ганізаціях незалежно від форм власності, об’єднаннях громадян 
визначається їх керівниками.

Усі звернення громадян на особистому прийомі реєстру-
ються.

Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання без-
посередньо на особистому прийомі неможливо, воно розгля-
дається у тому ж порядку, що й письмове звернення. про ре-
зультати розгляду громадянину повідомляється письмово або 
усно, за бажанням громадянина.

У Законі також передбачено особистий прийом громадян ви-
щими посадовими особами – президентом України, Голови Вер-
ховної Ради України, прем’єр-міністра України, який здійснюєть-
ся у встановленому ними порядку. Крім цього, Кабінет Міністрів 
України прийняв постанову від 11 вересня 2003 року № 1447 «про 
організацію особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів 
України», якою регулюється особистий прийом громадян пер-
шим віце-прем’єр-міністром України, Віце-прем’єр-міністрами 
та Міністрами України. Згідно з цією постановою кожен грома-
дянин України може потрапити на особистий прийом найвищих 
посадових осіб виконавчої влади у разі, якщо звернення потре-
бує втручання зазначених посадових осіб. 

оскарження рішень, дій або бездіяльності при розгляді 
звернення

Оскарження рішень, дій або бездіяльності при розгляді 
звернення може відбуватися кількома способами. В першу 
чергу, у спосіб, визначений Законом України «про звернення 
громадян», тобто поданням скарги на рішення, дії або без-
діяльність органу державної влади, органу місцевого самовря-
дування, підприємства, установи, організації, об’єднання гро-
мадян, 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 відсут-
ності такого органу або незгоди громадянина з прийня-
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тим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду.
Слід також пам’ятати, що контроль за дотриман-

ням законодавства про звернення громадян відповід-
но до своїх повноважень здійснюють Верховна Рада 
України, народні депутати України, президент України, 
Кабінет Міністрів України, Уповноважений з прав людини 
Верховної Ради України, Верховна Рада Автономної Рес-
публіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська місь-
кі, районні, районні в містах Києві та Севастополі державні 
адміністрації, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі 
комітети, депутати місцевих рад, а також міністерства, інші 
центральні органи виконавчої влади щодо підпорядкованих їм 
підприємств, установ та організацій. Отже, скарга може бути 
направлена в кожний з цих органів.

Крім цього, нагляд за дотриманням законодавства про звер-
нення громадян здійснюється Генеральним прокурором Украї-
ни та підпорядкованими йому прокурорами. Відповідно до на-
даних їм чинним законодавством повноважень вони вживають 
заходів до поновлення порушених прав, захисту законних інте-
ресів громадян, притягнення порушників до відповідальності. 
Це особливо важливо, враховуючи, що конституційною рефор-
мою, здійсненою 8 грудня 2004 року, прокуратурі України нада-
но нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, 
додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службо-
вими особами. Отже, скарга на рішення, дії або бездіяльність 
при розгляді звернення може бути спрямована до органів про-
куратури.

Також рішення, дій або бездіяльності органами влади і поса-
довими особами при розгляді звернення може бути оскаржене в 
суді на підставі Кодексу адміністративного судочинства України. 
Як відомо, завданням адміністративного судочинства є захист 
прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юри-
дичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з 
боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні 
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ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у 
тому числі на виконання делегованих повноважень. 

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які 
рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, 
крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності 
Конституцією чи законами України встановлено інший поря-
док судового провадження.

відшкодування збитків, заподіяних внаслідок рішень, 
дій або бездіяльності при розгляді звернення

Відповідно до Закону України «про звернення громадян» 
особи, винні у порушенні законодавства про звернення гро-
мадян, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну від-
повідальність, передбачену законодавством України. Ступінь 
відповідальності залежить від особливості вчиненого правопо-
рушення, важливості питання, складності та тяжкості діяння.

Громадяни мають право на відшкодування матеріальних 
збитків, завданих їм неправомірними рішеннями, діями або 
бездіяльністю органів чи посадових осіб, що брали участь у роз-
гляді звернень громадян чи безпосередньо вирішували справу, 
пов’язану з поданням і розглядом скарги. Крім цього, громадяни 
мають право на відшкодування обґрунтованих витрат, понесе-
них у зв’язку з виїздом для розгляду скарги на вимогу відповід-
ного органу, і втраченого за цей час заробітку. Таке відшкоду-
вання можливе у випадку задоволення скарги громадянина на 

рішення, дії або бездіяльність органів чи посадових осіб. 
Спори про стягнення витрат розглядаються в судовому 

порядку. Не варто «боятись» судового розгляду, адже від-
повідно до ст. 55 Конституції України права і свободи люди-
ни і громадянина захищаються судом. Згідно з нормами цієї 
статті Конституції кожному громадянину гарантується пра-
во на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, 
посадових і службових осіб. Крім цього, кожен грома-
дянин має право звертатися за захистом своїх прав до 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав лю-
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дини. Також, після використання всіх національних 
засобів правового захисту кожен громадянин має 
право звертатися за захистом своїх прав і свобод до 
відповідних міжнародних судових установ чи до від-
повідних органів міжнародних організацій, членом або 
учасником яких є Україна.

Водночас ст. 56 Конституції кожний громадянин має пра-
во на відшкодування за рахунок держави чи органів місцево-
го самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завда-
ної незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх поса-
дових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. 
Це стосується, зокрема, й випадків розгляду скарги. 

Моральна (немайнова) шкода може бути суттєвішою за ма-
теріальну, оскільки йдеться про фізичне та психічне здоров’я 
заявника. Так, згідно зі ст. 23 Цивільного Кодексу України 
від 16.01.2003 р. № 435-IV особа має право на відшкодування мо-
ральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Зокрема, 
моральна шкода полягає у фізичному болю та стражданнях, яких 
фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкод-
женням здоров’я; у душевних стражданнях, яких фізична особа 
зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, 
членів її сім’ї чи близьких родичів; у душевних стражданнях, яких 
фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням 
її майна; у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також 
ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном 
або в інший спосіб. Розмір грошового відшкодування мораль-
ної шкоди визначається судом залежно від характеру правопо-
рушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршен-
ня здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх 
реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, 
якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуван-
ням інших обставин, які мають істотне значення. при визна-
ченні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності 
і справедливості. 
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Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової 
шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов’язана з розміром 
цього відшкодування.

Слід пам’ятати, що моральна шкода відшкодовується одно-
разово, якщо інше не встановлено договором або законом.

позовна заява про відшкодування моральної (немайнової) 
шкоди подається відповідно до вимог статей 119-120 Цивільно-
го процесуального Кодексу України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. 
позовна заява повинна містити:

− найменування суду, до якого подається заява;
− ім’я (найменування) позивача і відповідача, а також ім’я 

представника позивача, якщо позовна заява подається пред-
ставником, їх місце проживання або місцезнаходження, пошто-
вий індекс, номер засобів зв’язку, якщо такий відомий;

− зміст позовних вимог;
− ціну позову щодо вимог майнового характеру;
− виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;
− зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, 

наявність підстав для звільнення від доказування;
− перелік документів, що додаються до заяви.
позовна заява підписується позивачем або його представ-

ником із зазначенням дати її подання. позивач повинен додати 
до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються 
до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

Отже, важливо розуміти порядок дій, спрямованих на від-
шкодування шкоди, заподіяної внаслідок рішень, дій або без-

діяльності при розгляді звернення. Так, якщо наслідком 
спричиненої моральної шкоди став нервовий стрес, нерво-
ве перенапруження або тяжка душевна травми, необхідно 
звернутися до дільничного лікаря для посвідчення стану 
здоров’я і призначення відповідного лікування, після цього 
потрібно отримати медичну довідку про хворобу та виписку 
з медичної картки з характеристикою захворювання. Власне 

ця виписка буде належним доказом, що підтвердить об-
ставини заподіяння моральної шкоди.
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Донецкая областная организация 
всеукраинской общественной организации 

«Комитет избирателей Украины»

Аналитический, исследовательский и ресурсный центр 
для объединений гражданского общества. Организация 
основана в начале 1998 года. Нейтральная к политическим 
партиям и избирательным блокам. Действует на принципах 
добровольности, равенства своих членов, самоуправления, 
законности и гласности. Отделения организации действуют 
в 16 городах и районах Донецкой области.

Миссия организации – активизация граждан к участию в уп-
равлении государством и реализации их конституционных прав.

Организация имеет уникальный опыт независимого на-
блюдения за общегосударственными и местными выборами в 
Донецкой области, проведения просветительских и лоббист-
ских кампаний. Специалисты организации работали в качестве 
международных наблюдателей на выборах в Беларуси, Молдо-
ве, России, Казахстане, польше, США.

основные задания:
• наблюдение за ходом избирательных кампаний;
• поддержка взаимосвязи между избирателями и органами 

власти;
• правозащитная деятельность и просветительство граждан;
• развитие организаций гражданского общества в Донецкой 

области.
Сфера интересов организации:

• Комплексный мониторинг избирательных процессов, процес-
сов развития гражданского общества и местного самоуправ-
ления;

• Администрирование ресурсов международных фондов на 
территории Донецкого региона;

• Содействие развития местных общественных инициатив;
• Реализация социально-значимых проектов на территории 

Донецкого региона;
• Защита прав и интересов граждан.
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приоритетные направления деятельности:
• предоставление финансовой поддержки общественным ор-

ганизациям и инициативным группам граждан Донецкой об-
ласти путем проведения ежегодного конкурса мини-грантов;

• Развитие гражданского общества в Донецком регионе путем 
предоставления информационной, методической и тренинго-
вой поддержки общественным организациям области;

• Развитие местного самоуправления в Донецкой области, при-
влечение граждан к процессу принятия решений, содействия 
открытости, прозрачности деятельности органов государс-
твенной власти и местного самоуправления;

• Администрирование портала гражданского общества ngo.
donetsk.ua;

• Издание ежемесячного печатного вестника для неправительс-
твенных организаций Донецкого региона;

• Комплексный мониторинг деятельности политических пар-
тий. Анализ состояния выполнения депутатами советов всех 
уровней своих предвыборных программ.

Контакты:
пр. Киевский, 38, г. Донецк - 54

тел.(062) 385-67-17, 345-88-42
e-mail: postmaster@cvu.donbass.com, 

bg_2007@mail.ru


