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ПОРЯДОК 

розгляду електронних петицій, 

адресованих Новоолександрівській сільській раді 

Дніпровського району Дніпропетровської області  

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1.1. Електронна петиція - це особлива форма колективного звернення 

громадян до Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району 

Дніпропетровської області, яке подається через офіційний веб-сайт 

Новоолександрівської сільської ради для голосування членів територіальної 

громади та у разі набрання необхідної кількості голосів, обов’язкове до 

розгляду Новоолександрівською сільською радою, її виконавчими органами чи 

посадовими особами в особливому порядку. 

 1.2. Електронна петиція є однією з форм участі Новоолександрівської 

сільської територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, яка 

подається та розглядається відповідно до ст. 23
1
 Закону України «Про 

звернення громадян» та цього Положення. 

 1.3. Електронні петиції повинні стосуватись питань, які віднесені до 

повноважень та компетенції Новоолександрівської сільської ради, її виконавчих 

органів або посадових осіб з урахуванням положень Конституції України, 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-

правових актів. 

 

ІІ. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННО ПЕТИЦІЇ 

 2.1. Організацію розгляду електронних петицій, адресованих 

Новоолександрівській сільській раді, забезпечує структурний підрозділ 

(посадова особа) апарату виконавчого комітету до компетенції якого(ї) 

віднесено питання зв’язків з громадськістю та забезпечення роботи офіційного 

веб-сайту Новоолександрівської сільської ради. 

 2.2. Електронна петиція подається шляхом заповнення її автором 

(ініціатором) спеціальної форми на офіційному веб-сайті Новоолександрівської 

сільської ради та розміщення тексту електронної петиції. 

 2.3. Електронна петиція повинна містити: заголовок із зазначенням її 



короткого змісту; суть звернення з обґрунтуванням необхідності його розгляду 

та вирішення; прізвище, ім'я, по батькові громадянина; адресу електронної 

пошти автора (ініціатора) електронної петиції. 

 До електронної петиції можуть додаватись проекти актів органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування. 

 2.4. Електронна петиція не повинна містити заклики до повалення 

конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, 

пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, 

релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і 

свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні 

інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним 

інтересам і національній безпеці України, матеріали та вислови 

порнографічного, еротичного або сексуального характеру, матеріали та 

вислови, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг. 

 2.5. Електронна петиція протягом двох робочих днів з моменту надсилання 

її автором (ініціатором) перевіряється юридичним відділом апарату 

виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради на відповідність 

вимогам, встановленим законодавством та цим Порядком, після чого 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті Новоолександрівської сільської ради. 

 2.6. У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам 

оприлюднення такої петиції не здійснюється, а автору (ініціатору) не пізніше 

строку, встановленого для оприлюднення петиції, надсилається відмова із 

зазначенням підстави відмови. Перелік підстав для відмови у розгляді 

електронної петиції, зазначений у цьому Порядку, є вичерпним. 

 2.7. Автор (ініціатор), якому відмовлено в оприлюдненні електронної 

петиції, може виправити недоліки та подати цю петицію повторно. 

 2.8. Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті 

Новоолександрівської сільської ради є датою початку збору голосів (підписів) 

на її підтримку. 

 Голосувати на підтримку електронної петиції можуть члени територіальної 

громади, що пройшли реєстрацію на офіційному веб-сайті 

Новоолександрівської сільської ради через BankID. Члени територіальної 

громади, які не мають можливості або необхідних знань для голосування на 

підтримку електронної петиції через мережу Інтернет, можуть одноособово чи 

колективно звернутись із відповідною письмовою заявою до Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Новоолександрівської сільської 

ради. 

 Інформація про початок збору голосів (підписів) на підтримку електронної 



петиції невідкладно публікується у розділі «Електронні петиції» на офіційному 

веб-сайті Новоолександрівської сільської ради, а також надсилається ініціатору 

на електронну адресу, зазначену під час реєстрації. 

 2.9. Повторні та однакові за змістом електронні петиції, збір підписів за 

підтримку яких вже триває, не оприлюднюються. 

 2.10. Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) електронної 

петиції, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для зняття з режиму 

оприлюднення. 

 2.11. Петиція, адресована Новоолександрівській сільській раді, її 

виконавчим органам чи посадовим особам, розглядається за умови збору на її 

підтримку не менш як 150 голосів (підписів) громадян протягом 30 

календарних днів з дня оприлюднення петиції. 

2.12. Голоси, надіслані від однієї і тієї ж особи, визнаються недійсними та 

не враховуються при підрахунку голосів (підписів), про що повідомляється 

такому учаснику на його електронну адресу. 

 

ІІІ. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ 

3.1. Електронна петиція, яка протягом встановленого терміну набрала 

необхідну кількість голосів (підписів) на її підтримку, не пізніше наступного 

дня невідкладно надсилається уповноваженою особою на розгляд 

Новоолександрівському сільському голові. 

Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка протягом 

встановленого терміну набрала необхідну кількість голосів (підписів) на її 

підтримку, оприлюднюється у розділі «Електронні петиції» офіційного веб-

сайту Новоолександрівської сільської ради не пізніше як через три робочі дні 

після набрання необхідної кількості голосів (підписів) на підтримку петиції. 

 3.2. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної 

кількості голосів (підписів) на її підтримку, після завершення строку збору 

голосів (підписів) на її підтримку розглядається як колективне звернення 

громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян» про, що 

повідомляється автор (ініціатор) петиції. 

 3.3. Новоолександрівський сільський голова невідкладно, але не пізніше 

ніж через три робочі дні після набрання необхідної кількості голосів (підписів) 

на підтримку електронної петиції, направляє її на розгляд до відповідного 

виконавчого органу, структурного підрозділу, посадової особи апарату 

виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради. 

 Після отримання інформації (лист, доповідна чи службова записка) від 



відповідного виконавчого органу, структурного підрозділу, посадової особи 

апарату виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради щодо 

розгляду електронної петиції, з метою вирішення питань, порушених в 

електронній петиції, Новоолександрівський сільський голова надає відповідне 

доручення, видає розпорядження або виступає суб’єктом подання проекту 

рішення сільської ради або виконавчого комітету сільської ради. 

 3.4. Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не більше 

десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. 

 У разі, якщо питання в зазначений термін вирішити неможливо, 

відповідний орган або посадова особа встановлюють необхідний термін для 

його розгляду, який не може перевищувати тридцяти календарних днів, про що 

повідомляють автора (ініціатора).  

 Якщо питання, порушене в електронній петиції, подане на розгляд 

Новоолександрівської сільської ради або виконавчого комітету сільської ради, 

термін розгляду петиції подовжується на строк, необхідний для відповідного 

розгляду. Інформація про терміни розгляду електронної петиції надсилається її 

ініціатору на електронну адресу, зазначену під час реєстрації. 

 3.5. У випадку, якщо розгляд електронної петиції належить до компетенції 

Новоолександрівської сільської ради, то проект рішення сільської ради з 

питання, зазначеного в електронній петиції, розглядається 

Новоолександрівською сільською радою першочергово на найближчому 

пленарному засіданні у порядку, визначеному Регламентом 

Новоолександрівської сільської ради. 

 3.6. Результати розгляду електронної петиції не пізніше наступного 

робочого дня після закінчення розгляду оприлюднюються у розділі 

«Електронні петиції» на офіційному веб-сайті Новоолександрівської сільської 

ради і одночасно відповідь надсилається автору (ініціатору) на зазначену під 

час реєстрації електронну адресу. У відповіді зазначаються заходи, яких було 

вжито (або які плануються, із зазначенням термінів) для вирішення питань, 

викладених в електронній петиції, або обґрунтована відмова у разі не 

підтримання органом або посадовою особою такої електронної петиції та 

додаються копії усіх прийнятих рішень (виданих розпоряджень, наказів тощо). 

 3.7. Після розгляду електронної петиції на офіційному веб-сайті 

Новоолександрівської сільської ради Новоолександрівським сільським головою 

оприлюднюється оголошення щодо результатів розгляду електронної петиції. 

 3.8. Електронні петиції оформлюються відповідно до вимог Закону 

України «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства у 

Новоолександрівській сільській раді та її виконавчих органах. 



 3.9. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку 

електронної петиції, та строки їх збору зберігається протягом не менше трьох 

років із дня оприлюднення петиції. 

 

 

Секретар сільської ради       Г.І. ЗАЙВА 

 

 

 

 


