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СЕРВІС ЕЛЕКТРОННИХ ПЕТИЦІЙ ДО РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ: 

СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

У сучасному світі відбувається досить багато змін і нововведень, а також 

проблемних ситуацій, які викликають певне ставлення суспільства до них. 

Сервіс електронних петицій до Рівненської міської ради – це інноваційний 

механізм колективного звернення громадян до Рівненської міської ради через 

офіційний веб-сайт, до повноважень якої належить вирішення порушених у 

зверненні питань. 

Реалізований сервіс на сайті http://www.city-adm.rv.ua/Petitions [1] дає 

можливість кожному рівнянину у простий, безпаперовий спосіб донести до 

влади свої ідеї щодо вирішення певних питань, допомагає оперативно 

сформувати спільноту прихильників. 

Для створення електронної петиції до Рівненської міської ради її автор 

(ініціатор) авторизується і заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті 

Рівненської міської ради або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює 

збір підписів на підтримку електронних петицій, та розміщує текст електронної 

петиції. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор електронної 

петиції. 
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Електронна петиція, адресована Рівненській міській раді, розглядається за 

умови збору на її підтримку не менше як 300 підписів громадян протягом не 

більше 45 календарних днів з дня оприлюднення петиції. 

Станом на 06.12.2018 на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради 

зареєстровано 263 електронні петиції, з них на 14 петицій ще триває збір 

підписів, 1 знаходиться на розгляді, 170 не підтримані і 78 з відповіддю. Тема- 

тика даних петицій досить різноманітна: проїзд і рух транспорту, ремонти 

доріг, споруд, перенесення ринків, екологічні проблеми, реклама, ціни на 

комунальні послуги, кошти і освітні заклади, релігійні питання, медицина, 

спортивні майданчики, створення онлайн-карт. 

Даний сервіс є поширеним серед мешканців м. Рівного завдяки нескладній 

процедурі подання петиції та голосування за неї. Однак не кожна із пропозицій 

є цілком адекватною і не завжди може бути реалізованою, оскільки потребує 

значних фінансових затрат, певного закордонного обладнання, висококваліфі- 

кованих кадрів. 

Значним успіхом є те, що електронні петиції на даному сайті є публічними, 

за винятком тих, які не відповідають вимогам, містять 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, а також містити нецензурні висловлювання, лайливі 

вислови, недостовірні відомості. На кожну петицію надано відповідь. Існує 

чітко регламентований порядок розгляду електронних петицій, визначені 

строки і обмеження. Сервіс електронних петицій до Рівненської міської ради не 

зависає і помилок не видає. 

Петиція дає можливість швидко згуртувати прихильників щодо її змісту та 

перенести це питання у публічну площину. Резонансні теми підхоплюють 

соцмережі та засоби масової інформації. Жодна петиція не залишається поза 

увагою міського голови і журналістів. Проблематика петицій висвітлюється в 

рівненських новинах на телебаченні та у статтях в газетах і в Інтернеті. 

Неодноразово журналісти брали інтерв’ю в автора петиції, де він обґрунтовував 

її важливість і значущість для жителів міста Рівне, однак це ніяким чином не 

впливало на відповідь влади. На даний час е-петиція вже стає інструментом для 

формування порядку денного за участі не тільки політиків, але і народу. 

Переведення в електронну форму традиційних звернень зменшує 

канцелярські витрати, стимулює реформування документообігу, системи 

прийняття рішень всередині Рівненської міської ради та взаємодії між її 

структурними підрозділами. 

Реалії сьогодення свідчать, що необхідно постійно створювати умови, за 

яких ігнорувати петицію буде неможливо і відписка не означатиме адекватну 

реакцію влади. 

Тому пропонуємо наступні шляхи вдосконалення комунікаційного процесу 

в сервісі електронних петицій до Рівненської міської ради: 

- ознайомлення учнів, студентів і людей старшого віку з даним сервісом і 

його призначенням, а також виховання у них розуміння мети функціонування 
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даного сервісу, адже е-петиція – це не спосіб розваги або тролінгу державних 

органів, а дійсно важливий інструмент громадського впливу; 

- створення єдиного інформаційного порталу, на якому б подавалася 

зведена інформація про всі наявні сервіси електронних петицій в містах 

України, посилання на них, задля проведення моніторингових досліджень і 

аналізу ефективності їх роботи; 

- удосконалення нормативної бази, яка забезпечує і визначає механізм е-

петицій на місцевому рівні; 

- задля уникнення різного роду фальсифікацій запровадити реєстрацію на 

сайті для подання петиції чи голосування за допомогою документа, що 

засвідчує особу і відповідно забезпечити дієвий механізм захисту цих даних, 

щоб інформація нікуди не поширювалася без згоди автора і ввести відмітку 

«Вами вже підписано», щоб уникнути багаторазового голосування з однієї  

IP-адреси; 

- створити пошук петицій на сайті за різними критеріями: за датою 

створення, за прізвищем автора, за номером петиції, а також структурувати 

петиції за рубриками (наприклад, за тематикою), ввести можливість додати 

коментарі щодо петиції; 

- запровадити обов’язкову присутність автора петиції на її розгляді 

міським головою і оприлюднювати на сайті регулярні звіти про роботу з 

петиціями, а також проводити публічні зустрічі керівництва міста Рівне з 

авторами успішних петицій для прискорення їх реалізації; 

- якісний підхід рівнян до підготовки і подання тексту е-петиції: від- 

сутність помилок у тексті, правильно підібраний заголовок, в 1 петиції 

висвітлюється лише 1 проблемне питання з посиланням на нормативні 

документи. 

Отже, сервіс електронних петицій до Рівненської міської ради на даний час 

є швидше зрізом громадської думки з болючих для рівнян питань, своєрідним 

інтерактивним «майданом», де відсутні шини, побиття вікон, транспаранти, а є 

лише викладений текст петиції, що значно зменшує ризик стресових ситуацій. 

Через те, що петиції не несуть обов’язковий характер для влади, не всі вони 

отримують реалізацію, однак активність громадян, які створюють і підписують 

е-петиції, свідчить про готовність суспільства виходити на новий рівень 

взаємодії з владою і вдосконалення його в рамках е-урядування. 
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