
НІсЖз

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 782

05 березня 2019 р. ^  сесія 7 скликання

Про внесення змін та доповнень до рішення 3 сесії обласної Ради 7 
скликання від 16 грудня 2015 року № 24 «Про затвердження Положення 

Вінницької обласної Ради про порядок розгляду електронної петиції»

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України Про внесення змін до Закону України «Про звернення 
громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції», враховуючи 
висновки постійних комісій обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до рішення 3 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 16 грудня 2015 року № 24 «Про затвердження Положення Вінницької 
обласної Ради про порядок розгляду електронної петиції» згідно із додатком до 
цього рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, регламенту 
та депутатської діяльності (Вигонюк АД.).
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Додаток
до р іш ення^ сесії обласної Ради 
7 скликання від

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ 
до Положення Вінницької обласної Ради про порядок розгляду 

електронної петиції, затвердженого рішенням 3 сесії обласної Ради 7 
скликання від 16 грудня 2015 року № 24

1. Пункт 2 Положення Вінницької обласної Ради про порядок розгляду 
електронної петиції, затвердженого рішенням 3 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 16 грудня 2015 року № 24 (далі - Положення) викласти в новій редакції:

«2. Вінницька обласна Рада у роботі з петиціями використовує Єдину 
систему місцевих петицій http://e-dem.in.ua/.

Громадяни можуть звернутися до обласної Ради з електронними петиціями 
через веб-сайт http://e-dem.in.ua/ (далі - веб-сайт Петицій).

Технічне забезпечення роботи з електронними петиціями здійснює 
начальник відділу інформаційних технологій виконавчого апарату обласної 
Ради.

Організаційне забезпечення роботи з електронними петиціями здійснює 
начальник управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради. 
Начальник управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради 
інформує голову обласної Ради про результати реєстрації, розгляду, підтримки 
або непідтримки електронних петицій.

Реєстрація автора (ініціатора) електронної петиції на веб-сайті Петицій 
відбувається за допомогою електронної системи банківської ідентифікації (далі - 
ВапкІБ) або електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП).

В електронній петиції має бути викладено суть звернення 
(ініціативи/пропозиції/проекту рішення Вінницької обласної Ради), зазначено 
прізвище, ім’я, по-батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу 
електронної пошти (контактний номер телефону).

На веб-сайті Петицій обов’язково зазначаються дата початку збору 
підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали 
електронну петицію.»

2. Пункт 3 Положення викласти в новій редакції:

«3. Електронна петиція повинна стосуватися питань, які відносяться до 
повноважень та компетенції Вінницької обласної Ради.

Електронна 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 містять передвиборчу агітацію, 
рекламу товарів, робіт та послуг.

http://e-dem.in.ua/
http://e-dem.in.ua/


Повторні та однакові за змістом електронні петиції, збір підписів за 
підтримку яких вже триває, не оприлюднюються.

Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) 
електронної петиції»

3. Пункт 4 Положення викласти в новій редакції:

«4. Електронна петиція оприлюднюється на веб-сайті Петицій після 
перевірки її начальником відділу інформаційних технологій виконавчого 
апарату обласної Ради та начальником управління з загальних питань 
виконавчого апарату обласної Ради на відповідність вимогам, встановленим 
законодавством та цим Положенням не пізніше двох робочих днів з дня 
надсилання її автором (ініціатором).

У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам цього 
Положення і вимогам Закону України «Про звернення громадян», оприлюднення 
такої електронної петиції на веб-сайті Петицій не здійснюється.

Дата оприлюднення електронної петиції на веб-сайті Петицій є датою 
початку збору підписів на її підтримку.»

4. Пункт 5 Положення викласти у новій редакції:
«5. Громадяни, які бажають висловити свою позицію щодо електронної 

петиції шляхом її електронного підписання, реєструються на веб-сайті Петицій за 
допомогою ВапкГО або ЕЦП.

Веб-сайт Петицій при зборі підписів на підтримку електронної петиції 
забезпечує:

- безоплатність доступу та користування інформаційно- 
телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір 
підписів;
- електронну реєстрацію громадян для підписання електронної петиції;
- недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі 
підписання електронної петиції, без участі громадянина;
- фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її 
громадянином.»
5. Абзац 2 пункту 12 Положення викласти в такій редакції:
«Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після 

закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті обласної Ради, а 
також надсилається автору (ініціатору) електронної петиції засобами зв’язку, 
зазначеними ним під час реєстрації.»

Заступник голови обласної Ради М. Кременюк


