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Вимоги до написання звернень громадян
	Сьогодні на етапі створення Європейської держави звернення є найефективнішим способом отримати бажану відповідь на свої питання від влади.
Право на звернення закріплене у ст.40 Конституції України, текст якої говорить: «Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатись до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом термін».
Із прийняттям Закону України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року створена основа для законодавчого регулювання звернень громадян. Визначено питання, які регулюються цим законом, форми звернень і порядок їх розгляду, відповідальність за порушення конституційного права людини й громадянина на звернення.
Закон України «Про звернення громадян» закріплює у преамбулі такі особливості реалізації права на звернення, як:
	внесення пропозицій в органи державної влади щодо поліпшення їх діяльності;

викривання недоліків у роботі органів держави (особиста ініціатива);
оскаржування дій посадових осіб, державних і громадських органів.
 	Відповідно до норм Закону України «Про звернення громадян» зверненням громадян є викладені у письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
Звернення має бути адресовано тому органу або особі, до кола повноважень якої входить розгляд порушених у зверненні питань. Звернення може бути подано як окремою особою, так і групою громадян.
Звернення складають у довільній формі. Однак у цьому документі вам обов’язково потрібно вказати:
	прізвище, ім’я , по-батькові,

місце проживання особи (групи осіб), що звертається,
чітко і ясно має бути викладена суть порушеного питання або проблеми,
вказати адресу, на яку ви просите надіслати відповідь.
Слід зауважити, що в основі звернення має бути реальна і важлива проблема (питання) соціального або правового характеру та перечислити перелік документів, якщо ви додаєте їх до листа.
Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження.
Слід зазначити, що органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян без стягнення за це плати.
Підсумовуючи викладене, необхідно відмітити, що в сучасних умовах формування інформаційного суспільства важливим напрямом посилення ефективності роботи зі зверненнями громадян вбачаються заходи у рамках розвитку електронного уряду. Поширеною світовою практикою стало визнання за зверненнями, переданими через електронні системи зв'язку, певної юридичної сили.
Право громадян звертатися особисто, а також направляти індивідуальні чи колективні звертання в державні органи й органи місцевого самоврядування є одним з найважливіших засобів прояву суспільно-політичної активності громадян, зацікавленості їх у суспільних справах, а також захисту ними своїх прав.
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