До ____________ адміністративного ________________
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Позивач:
ім’я (найменування) позивача, поштова адреса, а також
номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо
такі є
Відповідач:
ім’я (найменування) відповідача, посада і місце служби
посадової чи службової особи, поштова адреса, а також
номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо
такі відомі

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про зобов’язання суб’єкта владних повноважень вчинити певні дії
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______________ року ____________, діючи в інтересах Позивача ________________,
зверталася з письмовою заявою, в якій просила ____________ РДА вжити заходів щодо
усунення наслідків обрушення на сусідню земельну ділянку покрівлі будинку, який
знаходиться за адресою: ____________________.

AW

Згідно з листом _______________ РДА від ____________ року звернення направлено
для розгляду по суті до ________________ сільської ради, однак станом на сьогодні не
розглянуто та не надано мотивувальної відповіді з питань, порушених у ньому.
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Відповідно до ст. 5 Кодексу адміністративного судочинства України кожна особа
має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного
суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень
порушено її права, свободи чи інтереси.
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Згідно зі ст. 1 Закону України «Про звернення громадян» (далі ‒ Закон) громадяни
України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування,
об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,
засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із
зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою
або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих
прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
Також, ст. 18 цього Закону встановлено, що громадянин, який звернувся із заявою чи
скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, засобів масової
інформації, посадових осіб, має право: особисто викласти аргументи особі, яка перевіряла
заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви; знайомитися з
матеріалами перевірки; подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом,
який розглядає заяву чи скаргу; бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;
користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка
здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження в установленому законом
порядку; одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи
скарги; вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень
встановленого порядку розгляду звернень.
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За приписами ст. 19 Закону, органи державної влади і місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян,
засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень
зобов’язані, у тому числі об’єктивно, всебічно і вчасно, перевіряти заяви чи скарги.
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Статтею 20 вищевказаного Закону передбачено, що 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 громадян, які мають встановлені законодавством пільги,
розглядаються у першочерговому порядку.
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Крім того, відповідно до частини першої ст. 9 Кодексу адміністративного
судочинства України суд при вирішенні справи керується принципом законності,
відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні
посадові і службові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

