
 
 

УКРАЇНА 
МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

___ сесія 8-го скликання 

РІШЕННЯ 
 

____________    Мукачево     №____ 
 
Про затвердження Положення про електронні петиції 
 

З метою запровадження інноваційних механізмів участі громадян у 
вирішенні місцевих проблем, налагодження результативної співпраці громадян 
і органів місцевої влади, активізації самоорганізації громадян керуючись 
статтею 231 Закону України «Про звернення громадян», статтями 3, 26, 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту (протокол № 
____ від __________), міська рада вирішила: 

 
 1. Затвердити Положення про електронні петиції згідно додатку. 
 2. Відділу інформаційно-аналітичних комплексів забезпечити 
адміністративно-технічне забезпечення роботи з електронними петиціями на 
офіційному веб-порталі Мукачівської міської ради. 
 3. Рішення 29 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
29.03.2018 р. № 1006 «Про затвердження Положення про електронні петиції» 
вважати таким, що втратило чинність. 
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 
справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради Лендєла О. та 
постійну комісію з питань бюджету та регламенту. 
 
 
 
Міський голова             А. БАЛОГА 



Додаток до рішення 
___ сесії Мукачівської міської ради 
8-го скликання 
___________ № ____ 

 
Положення про електронні петиції Мукачівської міської ради 

 
1. Загальні положення 

 
1.1. Електронна петиція – колективне електронне звернення (ініціатива), 

розміщене на офіційній веб-порталі Мукачівської міської ради для голосування 
громадян, яке за умови набрання необхідної кількості голосів, обов’язкове до 
розгляду органом місцевого самоврядування в особливому порядку 
встановленому відповідно до статті 23¹ Закону України «Про звернення 
громадян» та цього Положення. 

1.2. Електронна петиція є однією з форм участі мешканців Мукачівської 
міської територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування (далі – 
Петиція). 

1.3. Електронна петиція розміщується на офіційному веб-порталі 
Мукачівської міської ради у розділі «Електронні петиції». 

1.4. Діловодство щодо розгляду електронних петицій адресованих 
Мукачівській міській раді покладається на відділ контролю та організаційного 
забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради та відділ «Центр 
надання адміністративних послуг» Мукачівської міської ради. 

 
2. Порядок подання електронної петиції 

 
2.1. Організацію розгляду електронних петицій забезпечує відділ 

інформаційно-аналітичних комплексів Мукачівської міської ради. 
2.2. Електронні петиції повинні стосуватись питань, які відносяться до 

повноважень та компетенції органу місцевого самоврядування, відповідно до 
Конституції України, Закону України «Про місцевого самоврядування в 
Україні» та чинного законодавства. 

2.3. Електронна петиція подається в електронній формі і повинна містити: 
прізвище, ім’я, по батькові громадянина або назву громадського об’єднання (із 
зазначенням посадової особи), а також адресу електронної пошти, зміст 
звернення з обґрунтуванням необхідності його розгляду та вирішення. 

Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) петиції або 
громадським об’єднанням, а також використання лайливих слів, прямих образ 
на ім’я конкретних осіб, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для 
виключення з режиму оприлюднення після з’ясування зазначених обставин. 

2.4. В електронній петиції має бути викладено суть порушеного питання, 
пропозиція щодо його вирішення, а в заголовку Петиції зазначено її короткий 
зміст. Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, 
порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, 



жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики 
до 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 заклики, які містять передвиборчу 
агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг. 

2.5. Петиція подається ініціатором через офіційний веб-портал 
Мукачівської міської ради в розділі «Електронні петицій» – «Перейти до 
петицій». 

2.7. Петиція перевіряється юридичним відділом Мукачівської міської 
ради на відповідність вимогам п.п. 2.3, 2.4 цього Положення. 

2.8. У разі невідповідності Петиції зазначеним вимогам, або ж якщо зміст 
питання не належить до компетенції органу місцевого самоврядування 
оприлюднення такої Петиції не здійснюється, про що повідомляється автору 
(ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення відділом 
інформаційно-аналітичних комплексів Мукачівської міської ради. 

Не оприлюднюються також повторні та однакові за змістом Петиції, збір 
підписів за підтримку яких вже триває. 

2.9. Петиція, яка відповідає встановленим вимогам, оприлюднюється на 
офіційному веб-порталі Мукачівської міської ради відділом інформаційно-
аналітичних комплексів Мукачівської міської ради протягом двох робочих днів 
із дня розміщення Петиції. 

2.10. Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні Петиції, може 
виправити недоліки та подати цю Петицію повторно. 

2.11. Дата оприлюднення Петиції на офіційному веб-порталі 
Мукачівської міської ради є датою початку збору голосів на її підтримку. 
Інформація про початок збору голосів на підтримку Петиції публікується на 
офіційному веб-порталі Мукачівської міської ради, а також надсилається 
ініціатору електронної петиції на електронну адресу, вказану під час реєстрації. 

2.12. Петиція, адресована органу місцевого самоврядування 
розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 500 підписів громадян, 
які перебувають у межах Мукачівської міської територіальної громади на 
законних підставах та місце проживання яких зареєстроване у встановленому 
законом порядку протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення петиції. 

Для участі у зборі голосів учасник проходить ідентифікацію через 
систему BankID. 
 

3. Порядок розгляду електронної петиції 
 

3.1 Інформація про початок розгляду Петиції, яка в установлений строк 
набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на 
офіційному веб-порталі Мукачівської міської ради відділом інформаційно-
аналітичних комплексів Мукачівської міської ради не пізніш як через три 
робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а 



в разі отримання Петиції від громадського об’єднання – не пізніш як через два 
робочі дні після отримання такої Петиції. 

3.2. Розгляд Петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти 
робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. 

3.3. Якщо вирішення питання піднятого у тексті Петиції вимагає 
скликання сесії міської ради або розгляду на засіданні виконавчого комітету 
міської ради – проект рішення щодо розгляду відповідної Петиції готується 
виконавчим органом міської ради (відповідальним виконавцем). У такому разі 
строк розгляду електронної Петиції продовжується на строк, необхідний для 
проведення відповідних засідань. 

3.4. Розгляд Петиції здійснюється на найближчому пленарному засіданні 
міської ради або виконавчого комітету міської ради, шляхом прийняття 
відповідного рішення. 

3.5. На розгляд Петиції може запрошуватись ініціатор, якому надається 
право представити свою електронну петицію та виступити з доповіддю або 
співдоповіддю щодо питання, порушеного у тексті Петиції під час її розгляду 
на засіданні. За підсумками розгляду приймається рішення про вжиття заходів 
або про направлення розгляду питання належним органам: сесії ради, голові, 
виконавчим органам Мукачівської міської ради тощо. 

3.6. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості 
голосів на свою підтримку, після завершення строку збору підписів 
розглядається як звернення громадян відповідно до Закону України «Про 
звернення громадян», про що повідомляється автор (ініціатор) Петиції. 

3.7. За потреби, проводяться громадські слухання або консультації з 
громадськістю щодо Петиції, якщо така вимога міститься у відповідній 
електронній петиції. У такому разі строк розгляду петиції продовжується на 
строк, необхідний для проведення відповідних слухань. 
 3.8. Після закінчення розгляду Петиції про підтримку або не підтримку 
Петиції оголошується на офіційному веб-порталі Мукачівської міської ради. 
 3.9. У відповіді на Петицію повідомляється про результати розгляду 
порушених у ній питань, зазначаються заходи, які були вжиті або плануються 
для вирішення питань, викладених в електронній петиції та терміни вжиття 
заходів, що плануються або обґрунтована відмова. 
 Відповідь на Петицію не пізніше наступного робочого дня після 
закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-порталі 
Мукачівської міської ради, а також надсилається у письмовому вигляді автору 
(ініціатору) електронної Петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке 
здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції. 
 3.10. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку Петиції, 
та строки їх збору зберігається протягом не менше трьох років із дня 
оприлюднення Петиції. 
 
 
 
Секретар ради         Я. ЧУБИРКО 


