Україна
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ
(шоста сесія сьомого скликання)

29 вересня 2016 року
м.Чернігів

№ 35-6/VII

Про затвердження Положення
про порядок подання та розгляду
електронних петицій до
Чернігівської обласної ради

З метою розширення можливостей реалізації права громадян на звернення до
Чернігівської обласної ради та забезпечення їх участі у місцевому самоврядуванні,
відповідно до статті 23¹ Закону України «Про звернення громадян», керуючись статтею 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада вирішила:
1. Затвердити Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій до
Чернігівської обласної ради згідно з додатком.
2. Доповнити Регламент Чернігівської обласної ради сьомого скликання, затверджений
рішенням обласної ради від 18 грудня 2015 року № 2-2/VII, новим розділом наступного
змісту:
«Розділ VIIІ
Розгляд електронних петицій.
Стаття 165.
Електронна петиція, адресована раді, розглядається в порядку, встановленому Законом
України «Про звернення громадян», цим Регламентом та Положенням про порядок
подання та розгляду електронних петицій до Чернігівської обласної ради, за умови
збору на її підтримку не менше 1500 підписів громадян упродовж 90 календарних днів
з дня оприлюднення петиції.
Процедура подання та розгляду електронної петиції, адресованої Чернігівській
обласній раді, визначається Положенням про порядок подання та розгляду
електронних петицій до Чернігівської обласної ради».

3. Виконавчому апарату обласної ради в місячний термін після прийняття рішення вжити
заходів щодо розроблення на веб-сайті обласної ради розділу «Електронні петиції».
4.Рекомендувати районним, міським, селищним та сільським радам області затвердити
відповідні положення про порядок подання та розгляду електронних петицій.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань
регламенту, депутатської етики, законності та запобігання корупції і з питань освіти,
науки, культури та інформаційної сфери.

Голова обласної ради

І.С.Вдовенко

Додаток
до рішення шостої сесії
обласної ради сьомого скликання
29 вересня 2016 року №35-6/VII

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок подання та розгляду електронних петицій
до Чернігівської обласної ради
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про порядок подання та розгляду електронних
петицій до обласної ради (далі - Положення), відповідно до статті 23¹
Закону України «Про звернення громадян», визначає порядок розгляду
електронної петиції, адресованої Чернігівській обласній раді.
Електронна петиція - це колективне звернення до Чернігівської
обласної ради громадян, що проживають на території Чернігівської
області, яке подається та розглядається відповідно до статті 23 1 Закону
України «Про звернення громадян» та цього Положення (далі – Петиція).
Громадяни, що проживають на території Чернігівської області,
звертаються з Петиціями до обласної ради через веб-сайт Єдиної системи
місцевих електронних петицій http://e-dem.in.ua (далі – Веб-сайт петицій),
який забезпечує:
можливість створення Петиції автором (ініціатором);
безоплатність
доступу
та
користування
інформаційнотелекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір
підписів;
електронну реєстрацію громадян для створення та підписання
Петиції;
недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі
підписання Петиції, без участі громадянина;
фіксацію дати і часу оприлюднення Петиції та підписання її
громадянином.
1.2.Обласна рада приєднується до Єдиної системи місцевих петицій,
створеної в рамках програми «Електронне урядування задля підзвітності
влади та участі громади» (EGAP).
1.3. Петиція є обов'язковою для розгляду обласною радою за умови
набрання необхідної кількості підписів на її підтримку у порядку,
визначеному цим Положенням.
Петиція повинна стосуватися питання, яке відноситься до
повноважень та компетенції обласної ради, відповідно до Конституції
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України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших
нормативно-правових актів України.
II. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ
2.1. Технічну організацію роботи з Петиціями здійснює відділ
інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю виконавчого
апарату Чернігівської обласної ради (далі – Адміністратор).
2.2. Автор (ініціатор) Петиції заповнює спеціальну форму, яка
розміщена на Веб-сайті петицій.
У Петиції має бути викладено:
- прізвище, ім’я, по батькові громадянина, поштову адресу для
отримання письмових відповідей від обласної ради;
- адресу електронної пошти;
- зміст звернення з обґрунтуванням необхідності його розгляду та
вирішення (ініціативи/пропозиції/проекту рішення обласної ради);
- у заголовку Петиції має міститися її короткий зміст.
Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) Петиції, є
підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму
оприлюднення.
Відповідальність за зміст Петиції несе її автор (ініціатор).
2.3. Петиція не може містити заклики до повалення конституційного
ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни,
насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної
ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і
свободи людини, інформацію, що принижує честь і гідність, права та
законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу
національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та
заклики, що містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та
послуг, нецензурну лексику та лайливі вислови.
2.4. На офіційному веб-сайті обласної ради у розділі «Електронні
петиції» розміщується заголовок Петиції, кількість поданих голосів за неї,
термін збору підписів.
2.5. Петиція оприлюднюється на Веб-сайті петицій упродовж 2-х
робочих днів із дня надсилання її автором, після перевірки відділом
кадрової роботи та із зверненнями громадян спільно з юридичним
відділом виконавчого апарату обласної ради на відповідність вимогам
пунктів 1.3, 2.2, 2.3 цього Положення.
У разі невідповідності Петиції зазначеним вимогам, оприлюднення
Петиції не здійснюється, а ініціатору, впродовж 2-х робочих днів з дати
надходження Петиції, надсилається мотивована відмова.
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2.6. Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні Петиції, може
виправити недоліки та подати цю Петицію повторно.
2.7. Дата оприлюднення Петиції на Веб-сайті петицій є датою
початку збору підписів на її підтримку.
Для розгляду обласною радою Петиції необхідно зібрати на її
підтримку не менше 1500 підписів громадян упродовж 90 календарних
днів з дати оприлюднення Петиції. Збір голосів здійснюється на Веб-сайті
петицій.
2.8. Для участі у зборі голосів громадянин, який проживає на
території Чернігівської області, проходить електронну реєстрацію на Вебсайті петицій, зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, електронну
адресу та активує позначку «Підтримую» під обраною ним Петицією.
Громадянин може подати тільки один голос на підтримку Петиції.
ІІІ. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ.
3.1 Петиція, адресована обласній раді, яка впродовж встановленого
терміну набрала необхідну кількість голосів на свою підтримку, не
пізніше наступного дня невідкладно надається відділом кадрової роботи
та із зверненнями громадян виконавчого апарату обласної ради для
розгляду голові обласної ради.
3.2. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної
кількості голосів на її підтримку, після завершення терміну збору підписів
розглядається як звернення громадян відповідно до Закону України «Про
звернення громадян».
3.3. Інформація про початок розгляду Петиції, яка в установлений
строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку,
оприлюднюється на офіційному веб-сайті обласної ради не пізніше ніж
через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на
підтримку Петиції.
3.4. Розгляд Петиції здійснюється головою обласної ради або за його
відсутності першим заступником чи заступником голови обласної ради
невідкладно, але не більше десяти робочих днів від дня оприлюднення
інформації про початок розгляду Петиції на офіційному веб-сайті обласної
ради.
3.5. За результатами розгляду Петиції приймається рішення про
направлення Петиції для розгляду відповідній постійній комісії або
відділу виконавчого апарату обласної ради, підприємству, установі,
організації, що належать до спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Чернігівської області тощо.
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У разі направлення Петиції на розгляд постійній комісії обласної
ради строк розгляду такої Петиції продовжується на термін, необхідний
для проведення відповідного засідання постійної комісії.
Відповідь на Петицію не пізніше наступного робочого дня після
закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті обласної
ради, на Веб-сайті петицій, а також надсилається у письмовому вигляді
автору (ініціатору) Петиції.
3.6. Постійна комісія обласної ради розглядає Петицію на своєму
засіданні та за результатами розгляду приймає висновки і рекомендації, а
у разі необхідності готує відповідний проект рішення, який виноситься на
розгляд пленарного засідання обласної ради в порядку, встановленому
Регламентом обласної ради.
3.7. У разі визнання за доцільне, викладені в Петиції пропозиції
можуть реалізовуватися обласною радою шляхом прийняття відповідного
рішення, з питань віднесених до компетенції обласної ради.
3.8. На засідання постійної комісії обласної ради може
запрошуватися автор (ініціатор) Петиції, а в разі необхідності представники обласної державної адміністрації, її структурних
підрозділів, інших державних органів, об’єднань громадян, а також
експерти, фахівці та інші особи.
3.9. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку
Петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня
оприлюднення Петиції.
ІV.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
У разі незгоди з рішенням обласної ради за результатами розгляду
Петиції
автор (ініціатор) має право оскаржити його в порядку,
передбаченому чинним законодавством України.

Заступник керуючого справами,
виконавчого апарату обласної
ради, начальник оргвідділу

О.П. Антоненко
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