
 Програму ООН �з в�дновлення та розбудови миру реал�зують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної р�вност� та   

розширення прав � можливостей ж�нок (ООН Ж�нки), Фонд ООН у галуз� народонаселення (UNFPA) � Продовольча та с�льськогосподарська орган�зац�я ООН (ФАО).

 Програму п�дтримують тринадцять м�жнародних партнер�в: Європейський Союз (ЄС), Європейський �нвестиц�йний банк (ЄІБ), Посольство США в Україн�, а також уряди  

Великої Британ�ї, Дан�ї, Канади, Н�дерланд�в, Н�меччини, Норвег�ї, Польщ�, Швейцар�ї, Швец�ї та Япон�ї.

Адресат звернення 
У зверненні має бути зазначено наступне: 

Офіційна назва органу влади, адреса органу влади. Якщо
ви звертаєтеся за допомогою електронної пошти,
необхідно зазначити e-mail установи. Також можна
вказати телефон. Ця інформація зазвичай є на сторінці
органу влади або установи, або на сторінці вищестоящих
органів. 

Якщо вам відомо (зазначено на сайті, вказано на двері
кабінету) ім’я керівника, начальника, голови та ін.
органу, до якого ви звертаєтеся,  ви можете адресувати
звернення саме керівникові та вказати офіційну назву
органу влади в родовому відмінку. Далі вказуються інші
реквізити: адреса, e-mail, телефон.

Як написати звернення?

Що необхідно зазначити у зверненні?

Приклади: перелік УПСЗН у м. Києві, територіальні підрозділи ДМС України у
Миколаївській області, Білокуракинська громада, Головне управління ДПС у
Донецькій області, «Приватбанк» (важливий приклад! на сайті банку вказано
юридичну адресу та адресу для кореспонденції. У такому випадку необхідно
зазначити обидві та направити звернення за адресою для кореспонденції).

Приклад: Директору Департаменту освіти Вінницької міської ради Іванову Петру
Івановичу 

https://dsp.kyivcity.gov.ua/content/rupszn.html
https://dmsu.gov.ua/mykolaiv/pidrozdily.html
https://bilokurakynska-gromada.gov.ua/feedba
https://dn.tax.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-up
https://privatbank.ua/about/contacts
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Автор звернення

Суть звернення

Від кого це звернення? Обов’язково вкажіть повністю
своє П.І.Б. у родовому відмінку. Також вкажіть адресу
проживання. Якщо ви ВПО, вкажіть дві адреси: адресу
постійної реєстрації та адресу фактичного проживання
(або адресу для кореспонденції). Якщо направляєте
письмо електронною поштою, обов’язково зазначте е-
mail (ваш e-mail не має бути в домені .ru). Також бажано
вказати свій телефон.

Якщо ви адресували своє звернення керівнику установи,
почніть зі звернення до нього.

Приклад: Шановний Петро Івановичу!

Якщо в якості адресата було вказано орган влади,
напишіть далі Заява або Звернення та з нового рядка
викладайте суть питання в довільній формі. Намагайтеся
писати коротко та чітко (бажано не більше двох сторінок
тексту). Не забудьте на початку та/або наприкінці
звернення чітко сформулювати свої вимоги до органу
влади або установи, до якої звертаєтеся. 

Приклади, як можна почати: Прошу надати роз’яснення, чому у вересні 2020
року мені, П.І.Б., не виплатили щомісячну адресну допомогу...; 10 серпня 2020
року я, П.І.Б., подав документи на оформлення паспорта громадянина України у
формі ID-картки, але відповідно до інформації на сайті ДМС, він досі не
готовий…  

    Важливо! До свого звернення ви можете додати копії
документів, які допоможуть зрозуміти питання та
підкриплять вашу позицію. Коли ви згадуєте цей документ в
тексті заяві, в дужках напишіть: копія додається, або номер
додатку.
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Дата 

Ваше прізвище, ініціали

Ваш особистий підпис

Якщо додаєте копії документів, нижче вкажіть
їх перелік.

Додаток 1: Копія свідоцтва про народження П.І.Б., на 1 арк.
Додаток 2: Копія відповіді на звернення до УПСЗН Дарницького району м.
Києва від 27.10.2020, на 3 арк.

Приклад:

Звернення готове! 

Приклад оформлення наведемо нижче.

Як відправити звернення?

Ви можете відправити звернення «Укрпоштою». Для
цього бажано (але не обов’язково) заздалегідь заповнити
бланк опису вкладення у двох екземплярах. Відправляйте
письмо з повідомленням про вручення (бланк вам дадуть
у відділенні). Поштову квитанцію обов’язково збережіть.
Згідно законодавства, орган влади має надіслати вам
відповідь протягом 30 днів з моменту вручення.
Ви можете відправити звернення електронною поштою.
Для цього бажано роздрукувати звернення, підписати
його, відсканувати та направити на офіційну електронну
пошту установи не лише текст звернення, але також його 

https://docs.google.com/document/d/121tJWBDnpxoljMV-e2dZ3omxd7LShd8WMeFirNe0Vzo/edit?usp=sharing
https://www.ukrposhta.ua/doc/samples/Blank_opysu_vkladennya(f.107).docx
https://ukrposhta.ua/wp-content/uploads/2019/04/%D1%84.-119.pdf
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відскановану копію, щоб виконати вимоги щодо
наявності особистого підпису.

Сканувати нічого не потрібно у випадках, коли ви користуєтеся електронним
цифровим підписом, наприклад, у листуванні за допомогою порталу Пенсійного
фонду України.

Ви можете подати звернення особисто. Для цього вам
необхідно підготувати два екземпляри звернення,
прийти до установи та звернутися до канцелярії або
секретаря з вимогою зареєструвати ваше звернення. На
вашій копії вам повинні поставити дату та відмітку про
реєстрацію звернення.

В умовах карантину (та й не тільки) деякі установи користуються скриньками,
до яких необхідно вкладати звернення, без особистої взаємодії з працівниками. У
такому випадку наступного дня бажано зателефонувати до установи та запитати
вхідний номер вашого звернення та дату реєстрації. Протягом 30 днів з дати
реєстрації вам повинні надати відповідь. 

Закон України «Про звернення громадян»

Чим регулюється

https://portal.pfu.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text
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Публікацію підготовлено ГО «Донбас СОС» за матеріалами

мобільного застосунку «Твоє право» у партнерстві з Програмою ООН

із відновлення та розбудови миру за підтримки урядів Данії,

Швейцарії та Швеції.

«Твоє право» - безкоштовний універсальний юридичний довідник

для людей, які постраждалих внаслідок конфлікту на сході України;

осіб, які стали жертвами сексуального і гендерно зумовленого

насильства; осіб, що постраждали від торгівлі людьми; ветеранів

АТО/ООС та членів родин загиблих.

 «Твоє право» можна завантажити

для систем Android та iOS

Акціонерне товариство 
«Оператор газорозподільної системи «Полтавагаз»
36000, м. Полтава, вул. В. Козака, 2а
Телефон: (0532) 56-59-82
E-mail: sekretar@poltavagaz.com.ua
Від Шевченко Андрія Олександровича
36002, м. Полтава, вул. Матросова, буд.25, кв.7
Телефон: (050) 123 45 67
E-mail: andriy@i.ua

Форматуємо звернення (приклад):

Заява
Я, Шевченко Андрій Олександрович, 17 вересня 2020 року отримав від вашої
організації платіжку, в якій було вказано про наявність заборгованості у розмірі
2500 грн (копія додається). 25 жовтня 2020 року я сплатив цю заборгованість у
повному обсязі (копія квитанції додається). Тим не менше, з початку листопаду
2020 року мені неодноразово телефонували особи, які представлялися
працівниками вашої організації, та погрожували відключенням газу. 18
листопада 2020 року я отримав платіжку, в якій було зазначено розмір
заборгованості 2600 грн (копія додається). Я неодноразово звертався до
працівників Полтавського УЕГС телефоном, але мені відповіли, щоб я писав заяву
на перерахунок після закінчення карантину, оскільки зараз прийом громадян не
проводиться. 
 Прошу списати заборгованість за газ за моєю адресою. 
 З повагою,   

Шевченко А.О.                                                                                                            /підпис/ 04.12.2020  
 
Додаток 1. Копія платіжки від АТ «Полтавагаз» станом на 01.09.2020 (1 арк.)
Додаток 2. Копія квитанції про сплату 2500 грн на реквізити АТ “Полтавагаз (1
арк.)
Додаток 3. Копія платіжки від АТ «Полтавагаз» станом на 01.11.2020 (1 арк.)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.floor12apps.tvoepravo&hl=ru
https://apps.apple.com/ua/app/id1461098423

