
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення Вишневої міської ради 

«Про електронні петиції» 
 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку унормовує рішення  

 

Здійснення систематичного діалогу із суспільством – запорука реалізації 

безпосередньої демократії та можливість уникнення непорозумінь, що призводять 

до гострих політичних криз. Носієм влади в Україні є народ. Конституція України 

встановлює невичерпний перелік форм безпосередньої демократії, через які 

громадяни беруть участь у здійсненні народовладдя. У цьому контексті Основний 

Закон гарантує кожному право на індивідуальні чи колективні письмові звернення 

до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і 

службових осіб цих органів. Прийняті зміни у законодавстві, зокрема Закон 

України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо 

електронного звернення та електронної петиції», виконали запит інформаційного 

суспільства щодо удосконалення методів і форм провадження безпосередньої 

демократії. Зокрема, як у світовій практиці, так і місцевому самоврядуванні низці 

прогресивних міст України нині широко застосовується така форма колективного 

звернення як електронна петиція, що подається шляхом застосування новітніх 

телекомунікаційних засобів, передбачає особливу процедуру реагування 

адресата та підтверджує свою дієвість як механізм систематичного суспільного 

діалогу. На даний час в місті Вишневому майже відсутні дієві механізми комунікації 

громадян міста з органами влади, зокрема й шляхом застосування 

інформаційно-комунікаційних засобів (єдине виключення — сторінка «Проблеми 

міста» на сайті http://vyshnevoe.com.ua/, що має вузьку спрямованість і 

нормативно  не врегульовано). Даний проект рішення започатковує ще один 

спосіб суспільного діалогу на постійній основі в нашому місті. Проектом рішення 

пропонується впровадити механізм подання звернень в електронній формі 

індивідуальних та колективних, а також передбачити особливий порядок розгляду 

електронних колективних звернень до міської ради, що набрали встановлену 

кількість підписів у визначений строк (електронні петиції). 

 

2.Потреба і мета прийняття рішення 

Проект рішення спрямовано на забезпечення розширення можливостей 

реалізації права громадян міста Вишневе на звернення до Вишневої міської ради, 

передбаченого Конституцією України, Законом України «Про звернення 

громадян» та Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про 

звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції». 

3. Прогнозовані наслідки прийняття рішення 

Проектом рішення впроваджується механізм подання звернень в електронній формі, 

а також новий інструмент звернення до міської ради як електронна петиція. Електронні 

петиції подаються через офіційні веб-сайти адресатів та через громадські ресурси 

http://vyshnevoe.com.ua/


мережі Інтернет. Для того, щоб ініційована будь-яким громадянином міста електронна 

петиція була розглянута відповідним органом/посадовою особою, вона повинна зібрати 

не менше як 250 підписів протягом не більш як 30 днів з дня оприлюднення петиції. 

Електронна петиція розглядається уповноваженим органом/посадовою особою протягом 

10 днів з наданням офіційних повідомлень про початок розгляду, обґрунтованої відповіді, 

а також поточних повідомлень про хід вирішення питань, порушених в електронній 

петиції.  

Прийняття проекту рішення сприятиме зменшенню соціальної напруги, 

відновленню діалогу між органами влади і громадянами, а також 

уможливлюватиме оперативне реагування органів місцевого самоврядування на 

суспільні виклики та ініціативи. Прийняття проекту даного рішення дасть змогу 

унормувати можливість реалізації громадянами права на звернення до органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності шляхом подання звернень з використанням мережі Інтернет, що 

сприятиме економії часових та матеріальних ресурсів зазначених органів та 

громадян, увільненню державних службовців та посадових осіб від рутинної 

роботи, пов’язаної з паперовим оформленням відповідей на звернення, а відтак, 

зростанню довіри населення до органів місцевого самоврядування та їх 

посадових осіб. 

4. Прогноз щодо можливого зменшення надходжень або збільшення видатків 

місцевого бюджету внаслідок ухвалення відповідного рішення 

Реалізація проекту рішення не впливає на дохідну та видаткову частину міського 

бюджету  у разі прийняття. 

 

 

Депутат  

Вишневої міської ради      С.В. Нагорняк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


