Довідка
про роботу Відділу з питань звернень громадян
Апарату Верховної Ради України у 2018 році
з електронними петиціями
Упродовж 2018 року громадянами в системі «Електронні петиції» було
ініційовано 1102 електронних повідомлення, що майже вдвічі або на 512
повідомлень більше, ніж у 2017 році. З них 488 електронних повідомлень або
44,3 відсотка від їх загальної кількості Відділом з питань звернень громадян
Апарату Верховної Ради України, після їхньої перевірки на відповідність
вимогам до електронної петиції, визначеним законом, було оприлюднено в
якості петицій для збору підписів на офіційному веб-сайті Верховної Ради
України.
609 електронних повідомлень були відхилені, що на 380 повідомлень
більше, ніж у 2017 році. У 512 випадках підставою відхилення була
невідповідність поданого звернення вимогам закону, ще 87 електронних
повідомлення повторювали тематику електронної петиції, яка вже була
оприлюднена для збору підписів на офіційному веб-сайті Верховної Ради
України, а 10 – у зв’язку з неналежним оформленням громадянами своїх
облікових записів.
Загалом, станом на 31 грудня 2018 року в системі «Електронні петиції»
зареєстровано 180207 облікових записів громадян, з яких 156675 є активними.
Протягом звітного періоду чотири електроні петиції – «Просимо вжити
заходів для припинення пропаганди гомосексуалізму та захисту традиційних
сімейних цінностей», «Щодо захисту традиційних сімейних цінностей та
інституту сім’ї» – автор Танцюра В.З., «За заборону виробництва хутра в
Україні» – автор Вишебаба П.О. та «Припинити антиукраїнську діяльність
телеканалів «112 Україна» та «News One» – автор Переверзєв А.Б. набрали
необхідну кількість голосів на свою підтримку та були направлені підрозділом
Голові Верховної Ради України для забезпечення їхнього розгляду відповідно
до передбаченого главою 36-1 Регламенту Верховної Ради України порядку. У
2017 році необхідну кількість голосів на свою підтримку набрали дві
електронні петиції.
У 2018 році Верховною Радою України було отримано одну електронну
петицію «Щодо обмеження імпорту, виробництва та обігу поліетиленових
пакетів в Україні», збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт
громадської організації «РеСінк» – автор Пучко Р.В., інформацію щодо якої
згідно чинного законодавства було оприлюднено на офіційному веб-сайті
Верховної Ради України.
У 2018 році із загальної кількості оприлюднених для збору підписів
електронних петицій 464 в установлений строк не набрали необхідної кількості
голосів на свою підтримку та були направлені підрозділом Першому
заступникові Голови Верховної Ради України для визначення комітетів
Верховної Ради України, які відповідно до предмета відання розглянули згадані
електронні звернення як звернення громадян, що на 145 звернень або 31,25
відсотка більше, ніж у 2017 році.

Серед ініціаторів електронних петицій дві третини громадян подали свої
петиції до Верховної Ради України вперше.
В регіональному вимірі найбільше електронних петицій ініціювали
мешканці Дніпропетровської області – 106, м. Києва – 84, Львівської – 38,
Донецької та Київської – по 23, а кількість чоловіків серед них в 7,5 разів
перевищила кількість жінок.
В розрізі порушуваних питань найактуальнішими серед оприлюднених у
2018 році на сайті Верховної Ради України електронних петиціях залишаються
питання діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету
Міністрів України – 164 або 33,6 відсотка від їх загальної кількості та
забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і
свобод громадян, запобігання дискримінації – 81 або 16,5 відсотка.
Також громадяни в ініційованих ними електронних петиціях порушували
питання соціального захисту – 67 або 13,7 відсотка, фінансової, податкової,
митної політики – 59 або 12,1 відсотка, охорони здоров’я – 53 або 10,8 відсотка,
транспорту і зв’язку – 38 або 7,7 відсотка, екології та природних ресурсів – 36
або 7,3 відсотка, а також економічної, цінової, інвестиційної,
зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємництва
–по 32 або по 6,2 відсотка тощо.
У 2018 році Відділом з питань звернень громадян забезпечено
розміщення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України з урахуванням
визначеного законом правового режиму інформації з обмеженим доступом
відповідей на п’ять електронних петицій, які набрали необхідну кількість
голосів, та відповідей комітетів Верховної Ради України, центральних органів
виконавчої влади на 316 електронних звернень, які були ініційовані
громадянами в якості петицій, проте в установлений строк не набрали
необхідної кількості голосів, що на 39 більше, ніж у 2017 році.
Станом на 25 січня 2019 року на офіційному веб-сайті Верховної Ради
України оприлюднена для збору підписів 81 електронна петиція. З них
найбільшою популярністю користується електронна петиція «Не допустити
прийняття законопроекту № 9260» – автор Білозор Н.З. – 2033 голосів на свою
підтримку (дата закінчення збору підписів – 15 лютого 2019 року).
Робота з електронними петиціями у підрозділі здійснювалася відповідно
до вимог Закону України «Про звернення громадян» та Розпорядження Голови
Верховної Ради України № 1494 від 28 жовтня 2015 року «Про деякі питання
організації роботи з реєстрації та супроводження електронних петицій,
адресованих Верховній Раді України».
Відділ з питань звернень громадян
Апарату Верховної Ради України
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