
Порядок оскарження рішень райдержадміністрації, дій чи бездіяльності 

її посадових осіб 

  

Відповідно до статті 55 Конституції України, кожному гарантується 

право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. 

Оскарження, зупинення дії та скасування актів місцевих державних 

адміністрацій передбачено статтею 43 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації». 

Акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції 

України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам 

Президента України та постановам Верховної Ради України, прийнятим 

відповідно до Конституції та законів України, актам Кабінету Міністрів 

України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть 

бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду. 

Дія актів місцевих державних адміністрацій, які відповідно до закону є 

регуляторними актами, або окремих положень цих актів зупиняється у разі 

невиконання або неоскарження у встановленому законом порядку рішень 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань 

державної регуляторної політики про необхідність усунення порушень 

принципів державної регуляторної політики. 

Розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать 

Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду 

України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, 

неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються 

Президентом України, головою місцевої державної адміністрації вищого 

рівня або в судовому порядку. 

Накази керівників структурних підрозділів місцевої державної 

адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам 

законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути 

скасовані головою місцевої державної адміністрації, відповідним 

міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади. 

Відповідно до статті 49 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», посадові особи місцевих державних адміністрацій несуть 

відповідальність згідно з чинним законодавством, в тому числі матеріальну 

відповідальність у порядку, передбаченому Законом України «Про державну 

службу». 

Стаття 50 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

передбачає, що розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, акти 

інших посадових осіб, які призначаються ними, можуть бути оскаржені в 

судовому порядку відповідно до закону. 
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Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», розпорядник інформації має надати відповідь на запит на 

інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. 

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. 

Слід зазначити, що клопотання про термінове опрацювання запиту має 

бути обґрунтованим. 

Також, 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. 

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», 

рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути 

оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється 

відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України. 

До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать 

такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких: 

порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи 

громадян); 

створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і 

законних інтересів чи свобод; 

незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його 

незаконно притягнуто до відповідальності. 

Зазначена норма закону передбачена статтею 4 Закону України «Про 

звернення громадян» (далі — Закон) 

Стаття 24 Закону визначає, що особи, винні у порушенні цього Закону, 

несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, 

передбачену законодавством України. 

У разі задоволення скарги орган або посадова особа, які прийняли 

неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому 

завдані матеріальні збитки, пов’язані з поданням і розглядом скарги, 

обґрунтовані витрати, понесені у зв’язку з виїздом для розгляду скарги на 

вимогу відповідного органу, і втрачений за цей час заробіток. Спори про 

стягнення витрат розглядаються в судовому порядку. 

Громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому чинним 

законодавством, можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані 

неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при 



розгляді скарги. Розмір відшкодування моральних (немайнових) збитків у 

грошовому виразі визначається судом (стаття 25 Закону). 

Разом з тим, подання громадянином звернення, яке містить наклеп і 

образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та 

інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм 

власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної 

ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену 

чинним законодавством. 

Витрати, зроблені органом державної влади, місцевого 

самоврядування, підприємством, установою, організацією незалежно від 

форм власності, об'єднанням громадян, засобами масової інформації у зв'язку 

з перевіркою звернень, які містять завідомо неправдиві відомості, можуть 

бути стягнуті з громадянина за рішенням суду. (статті 26-27 Закону). 

Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян 

відповідно 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 Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, 

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 (стаття 28 Закону). 
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