
Таблиця  

строків розгляду Київським окружним адміністративним судом вхідної 

кореспонденції, яка не стосується розгляду справ 
Характер звернень Терміни розгляду 

Звернення громадян 

- пропозиції; 

- зауваження; 

- заява; 

- клопотання; 

- скарга. 

Відповідно до частини першої статті 20 Закону 

України “Про звернення громадян” звернення 

розглядаються і вирішуються у термін не більше 

одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не 

потребують додаткового вивчення, - невідкладно, 

але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх 

отримання. Якщо в місячний термін вирішити 

порушені у зверненні питання неможливо, 

керівник відповідного органу, підприємства, 

установи, організації або його заступник 

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 розгляду може бути скорочено від 

встановленого цією статтею терміну. 

Запит на публічну інформацію Відповідно до частини першої статті 20 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» 

розпорядник інформації має надати відповідь на 

запит на інформацію не пізніше 5 робочих днів з 

дня отримання запиту. 

Відповідно до частини другої статті 20 цього 

Закону у разі якщо запит на інформацію 

стосується інформації, необхідної для захисту 

життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, 

якості харчових продуктів і предметів побуту, 

аварій, катастроф, небезпечних природних явищ 

та інших надзвичайних подій, що сталися або 

можуть статись і загрожують безпеці громадян, 

відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з 

дня отримання запиту. 

Згідно частини четвертої статті 20 цього Закону у 

разі якщо запит стосується надання великого 

обсягу інформації або потребує пошуку 

інформації серед значної кількості даних, 

розпорядник інформації може продовжити строк 

розгляду запиту до 20 робочих днів з 

обґрунтуванням такого продовження. Про 

продовження строку розпорядник інформації 

повідомляє запитувача в письмовій формі не 

пізніше п'яти робочих днів з дня отримання 

запиту. 



 

Звернення і запити народних 

депутатів України 

 

Відповідно до частини п’ятої статті 15 Закону 

України «Про статус народного депутата 

України» Президент України, керівники органів 

державної влади та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і 

організацій, до яких звернуто запит, зобов'язані 

повідомити народного депутата, групу народних 

депутатів, комітет Верховної Ради України у 

письмовій формі про результати розгляду його 

(їх) запиту у п'ятнадцятиденний строк з дня його 

одержання або в інший, встановлений Верховною 

Радою України, строк 

Якщо запит з об'єктивних причин не може бути 

розглянуто у встановлений строк, Президент 

України, керівник відповідного органу державної 

влади чи органу місцевого самоврядування, 

підприємства, установи, організації, до якого 

звернуто запит, зобов'язаний письмово 

повідомити про це Голову Верховної Ради 

України та народного депутата, групу народних 

депутатів, комітет Верховної Ради України, який 

вніс (які внесли) запит, і запропонувати інший 

строк, який не повинен перевищувати одного 

місяця після одержання запиту. 

Відповідно до частини другої статті 16 Закону 

України «Про статус народного депутата 

України» орган державної влади, орган місцевого 

самоврядування, їх посадові особи, керівники 

підприємств, установ і організацій, об'єднань 

громадян, яким адресовано депутатське 

звернення, зобов'язані протягом 10 днів з 

моменту його одержання розглянути і дати 

письмову відповідь. У разі неможливості 

розгляду звернення народного депутата у 

визначений строк його повідомляють про це 

офіційним листом з викладенням причин 

продовження строку розгляду. Строк розгляду 

депутатського звернення, з урахуванням 

продовження, не може перевищувати 30 днів з 

моменту його одержання. 

Звернення і запити депутатів 

місцевих рад 

Відповідно до частини другої статті 13 Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад» 

місцеві органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування та їх посадові особи, а 

також керівники правоохоронних та 

контролюючих органів, підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності, 



розташованих на території відповідної ради, до 

яких звернувся депутат місцевої ради, зобов'язані 

у десятиденний строк розглянути порушене ним 

питання та надати йому відповідь, а в разі 

необхідності додаткового вивчення чи перевірки 

дати йому відповідь не пізніш як у місячний 

строк. 

Вхідна кореспонденція від 

Адміністрації Президента України, 

Секретаріату Кабінету Міністрів 

України, Верховної Ради України 

та інших органів влади щодо 

розгляду звернення громадян 

Відповідно до частини першої статті 20 Закон 

України “Про звернення громадян” звернення 

розглядаються і вирішуються у термін не більше 

одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не 

потребують додаткового вивчення, - невідкладно, 

але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх 

отримання. Якщо в місячний термін вирішити 

порушені у зверненні питання неможливо, 

керівник відповідного органу, підприємства, 

установи, організації або його заступник 

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 розгляду може бути скорочено від 

встановленого цією статтею терміну. 

Звернення юридичних осіб Робота з письмовими пропозиціями, заявами та 

скаргами фізичних або юридичних осіб (далі - 

звернення), що не підлягають розгляду в порядку 

адміністративного судочинства, ведеться у суді 

відповідно до Закону України «Про звернення 

громадян», а також у порядку, встановленому 

постановою Кабінету Міністрів України від 

14.04.1997 № 348 «Про затвердження Інструкції з 

діловодства за зверненнями громадян в органах 

державної влади і місцевого самоврядування, 

об'єднаннях громадян, на підприємствах, в 

установах, організаціях незалежно від форм 

власності, в засобах масової інформації» 

(Інструкція з діловодства в адміністративних 

судах України). 

Відповідно до частини першої статті 20 Закону 

України «Про звернення громадян» звернення 

розглядаються і вирішуються у термін не більше 

одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не 

потребують додаткового вивчення, - невідкладно, 

але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх 

отримання. Якщо в місячний термін вирішити 

порушені у зверненні питання неможливо, 



керівник відповідного органу, підприємства, 

установи, організації або його заступник 

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 розгляду може бути скорочено від 

встановленого цією статтею терміну. 

 
 


