
 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

П’ЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  30 березня  2016року                 № 54 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження Порядку розгляду  

електронної петиції адресованої  

Голованівській районній раді 

 

        Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про звернення громадян»  щодо  електронного  звернення та електронної 

петиції», частини  2  статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою розширення можливостей реалізації права громадян на 

звернення до Голованівської районної ради, 

районна рада 

ВИРІШИЛА 

 

 1. Затвердити Порядок розгляду електронної петиції, адресованої 

Голованівській районній раді (додається). 

 2. Дане рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті районної ради. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, 

взаємодії з правоохоронними органами та боротьби з корупцією.  

 

 

Голова районної ради                 Б.Кучмій 

 

 

 

 



             ЗАТВЕРДЖЕНО 

             рішення Голованівської 

             районної ради 

              від 30 березня 2016 року  

                                        №  54 

Порядок розгляду електронної петиції,  

адресованої Голованівській районній раді 

 

I. Загальні положення 

          1.1. Громадяни можуть звернутися до Голованівської районної ради через 

її офіційний веб-сайт з електронною петицією. Для цього на офіційному веб-

сайті створюється відповідна рубрика "Електронна петиція". Електронна 

петиція є особливою формою колективного звернення громадян до органу 

місцевого самоврядування. А також, громадяни можуть звернутися до 

Голованівської районної ради з електронною петицією через веб-сайт 

громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної 

петиції. 

         1.2. Питання, порушене в електронній петиції, має належати до 

повноважень  Голованівської районної ради з урахуванням її компетенції, 

визначеної Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», іншими законами України. 

        1.3.  Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) 

електронної петиції.  Електронна петиція, адресована до Голованівської 

районної ради, розглядається у порядку, встановленому Законом України "Про 

звернення громадян"  і цим Порядком. 

II. Створення електронної петиції. 

 2.1. Для створення електронної петиції до районної  ради її автор 

(ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті районної ради в 

розділі «Електронні петиції» або веб-сайті громадського об'єднання, яке 

здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, та надсилає на 

електронну адресу районної ради  текст електронної петиції натиснувши пункт 

«Створити петицію». 

 Автор нової електронної петиції має дотримуватися правил щодо 

оформлення петиції, а саме в спеціальній формі: 

- вказати заголовок петиції; 

- викласти суть електронної петиції; 

- вказати прізвище, ім'я, по батькові; 

- вказати поштову та електронну адреси (для отримання письмової відповіді на 

петицію). 

 2.2. Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті  

районної ради  або на веб-сайті громадського об'єднання, яке здійснює збір 



підписів на підтримку електронних петицій, протягом двох робочих днів з дня 

надсилання її автором (ініціатором) у разі відповідності з встановленими 

вимогами.  

 2.3. У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам, 

оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору із 

зазначенням причин відмови, не пізніше строку, встановленого для 

оприлюднення. 

 2.4. Автор (ініціатор) електронної петиції, щодо оприлюднення якої 

отримано відмову, може виправити петицію і розмістити її повторно на 

офіційному веб-сайті  районної ради або сайті громадського об'єднання, яке 

здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій. 

 

III. Збір підписів. 

 3.1. Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті  

районної ради або на веб-сайті громадського об'єднання є датою початку збору 

підписів на її підтримку. 

 3.2. Для підтримки петиції, користувач в розділі «Електронні петиції» 

робить перехід до пункту «ПІДТРИМУЮ ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ». Після 

чого заповнює  спеціальну форму, вказавши своє прізвище, ім'я, по батькові, 

поштову адресу, e-mail, № та назву петиції, яка підтримується  і робить перехід 

до пункту "Підтримую петицію". 

 3.3. На веб-сайті  районної ради або веб-сайті громадського об'єднання, 

що здійснює збір підписів, обов'язково зазначаються дата початку збору 

підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали 

електронну петицію. 

 3.4. Електронна петиція, адресована районній раді, розглядається за 

умови збору на її підтримку не менше як 100 підписів громадян протягом не 

більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції. 

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

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

підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до Закону України 

«Про звернення громадян». 

 3.6. Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався 

через веб-сайт громадського об'єднання і яка протягом установленого строку 

набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня 

після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським 

об'єднанням,  районній  раді із зазначенням інформації про дату початку збору 

підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік 

осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої 

інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу 

електронної пошти громадського об'єднання. 

 

IV. Розгляд електронної петиції. 

 4.1. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в 

установлений строк набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті  районної ради не пізніш, як через 

три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку 



петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об'єднання - не 

пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції. 

 4.2. Організація розгляду електронних петицій забезпечується 

невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення 

інформації про початок її розгляду. Якщо електронна петиція містить про її 

розгляд на громадських слуханнях територіальної громади, автор (ініціатор) 

петиції має право представити електронну петицію на таких слуханнях. У 

такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, 

необхідний для проведення відповідних слухань. 

 4.3. Голова  районної ради ( або за його дорученням - заступник голови  

районної ради) невідкладно, але не пізніше ніж через три робочі дні після 

набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції, 

направляє її на розгляд до відповідної постійної комісії  районної ради, 

предметом відання якої є порушене автором петиції питання. 

 4.4. Постійна комісія не пізніше ніж через десять робочих днів після 

отримання електронної петиції розглядає її на своєму засіданні. 

На засідання постійної комісії, у разі необхідності, запрошується автор 

електронної петиції, залучаються фахівці, спеціалісти, інші  посадові особи 

виконавчого апарату районної  ради, службові особи Голованівської районної  

державної адміністрації та інших державних органів. 

За результатами розгляду електронної петиції постійна комісія надає висновок 

або рекомендацію відповідно до компетенції, або готує проект рішення  

районної  ради. 

 4.5. Голова районної ради ( або за його дорученням - заступник голови  

районної ради) після отримання висновку або рекомендації від постійної комісії 

щодо електронної петиції, з метою вирішення питань порушених у петиції чи 

врахування поданих у ній пропозицій, видає доручення, розпорядження у 

межах своїх повноважень чи виступає суб'єктом подання проекту рішення  

районної ради. 

 4.6. Голова районної ради ( або за його дорученням - заступник голови  

районної ради) повідомляє автора (ініціатора) про результати розгляду 

порушених у електронній петиції питань з відповідним обґрунтуванням. 

 Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня 

після закінчення її розгляду оприлюднюється виконавчим апаратом районної 

ради на офіційному веб-сайті, а також надсилається у письмовому вигляді 

автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському 

об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної 

електронної петиції. 

 4.7. У разі визнання за доцільне викладені в електронній петиції 

пропозиції можуть реалізовуватися районною радою шляхом прийняття з 

питань, віднесених до її компетенції, відповідного рішення. За необхідності 

сесія районної ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала 

необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду. 

 4.8. Інформація про кількість підписів одержаних на підтримку 

електронної петиції, та строки їх збору зберігається на сайті не менше трьох 

років з дня оприлюднення петиції. 

 


