



 Конституційне право на звернення  до органів державної  влади

	У сучасному світі рівень правового захисту прав та свобод людини і громадянина є ключовим показником демократизму суспільства і держави. У демократичній, правовій державі кожне право особи, закріплене належним чином, забезпечується всією повнотою влади.
	Особливе місце в системі засобів захисту прав, свобод та законних інтересів громадян посідає реалізація їх права на звернення. У ст.40 Конституції України зазначено, що громадяни України мають право звертатися до органів державної влади і місцевого самоврядування та встановлено обов’язок органів влади та посадових осіб розглядати звернення й надавати обґрунтовані відповіді.
	Отже, право на звернення є важливим конституційно-правовим засобом захисту та однією з організаційно-правових гарантій прав і свобод громадян. Це право включає дві складові.
	По-перше, звернення громадян є однією з форм участі населення в державному управлінні, у вирішенні державних і суспільних справ, можливістю активного впливу громадянина на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування.
	По-друге, це спосіб відновлення порушеного права громадянина через подання  до органів державної влади скарг, заяв і клопотань. У такому розумінні - це механізм виконання соціальних обов’язків  публічної влади.
	Від правильного функціонування адміністративно-правових механізмів реалізації прав громадян, від чіткого й ефективного реагування влади на їхні звернення  залежить здатність держави забезпечувати належний захист законних інтересів громадян. 
	Загальні засади реалізації права громадян на звернення громадян визначено Законом України «Про звернення громадян». У цьому Законі надано чіткі визначення термінів «звернення», «заяви» та «скарги» громадян, зазначені вимоги до звернень, порядок їх розгляду, а також відповідальність за порушення Закону.
	Законом також встановлено умови, за яких звернення 	не підлягають розгляду і вирішенню. Звернення не підлягає розгляду, коли воно не підписане автором, у разі відсутності даних  про місце проживання, а також при анонімності звернення. Також не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішене по суті, а також скарги, терміни для подання яких закінчилися та звернення осіб, визначених судом недієздатними. Не можуть бути предметом оскарження в адміністративному порядку рішення загальних зборів членів сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також рішення вищих державних органів. Скарги на такі рішення є предметом розгляду виключно суду.
	Важливим є питання застосування мови звернення. Законом визначено, що громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятою для сторін.
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