
Довідка 

про роботу Відділу з питань звернень громадян 

Апарату Верховної Ради України у 2019 році 

з електронними петиціями 

 

Упродовж 2019 року громадянами в системі «Електронні петиції» було 

ініційовано 1707 електронних повідомлень, що на 605 повідомлень більше, ніж 

у 2018 році. З них 730 електронних повідомлень або 42,8 відсотка 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.  

963 електронних повідомлення були відхилені, що на 354 повідомлення 

більше, ніж у 2018 році. У 786 випадках підставою відхилення була 

невідповідність поданого звернення вимогам закону, ще 156 електронних 

повідомлення повторювали тематику електронних петицій, які вже були 

оприлюднені для збору підписів на офіційному веб-сайті Верховної Ради 

України, 21 – у зв’язку з неналежним оформленням громадянами своїх 

облікових записів. 

Загалом, станом на 31 грудня 2019 року в системі «Електронні петиції» 

зареєстровано 290365 облікових записів громадян, з яких 233897 є активними.  

Протягом звітного періоду п’ять електронних петицій – «Законодавчо 

врегулювати канабіс для науки та медицини – захистити конституційні права 

громадян» – автор Шабас Г.В., «В законопроекті №10237 не забороняти 

використання квартир в багатоквартирних житлових будинках як закладів 

тимчасового проживання. Врахувати інтереси підприємців малого та 

середнього бізнесу що провадять свою діяльність за кодами виду економічної 

діяльності 55.20 та 68.20» – автор Рафальська І.О., «Вимагаємо повернути 

залізничникам, які безпосередньо здійснюють організацію залізничних 

перевезень та забезпечують безпеку руху поїздів, право дострокового виходу на 

пенсію за вислугу років» – автор Бубняк В.М., «Захист дітей від сексуального 

насильства» – автор Маляр А. та «Вони живі, вони все відчувають, у них є 

душа. Заборонити тестування косметики на тваринах» – автор Скічко Е.А. 

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 2018 році необхідну кількість голосів на свою підтримку набрали 

чотири електронні петиції. 

У 2019 році із загальної кількості оприлюднених для збору підписів 

електронних петицій 701 в установлений строк не набрала 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 предметів відання розглянули 

згадані електронні звернення як звернення громадян, що на 237 звернень або 

33,8 відсотка більше, ніж у 2018 році. 

Серед ініціаторів електронних петицій понад дві третини громадян подали 

свої петиції до Верховної Ради України вперше. 
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В регіональному вимірі найбільше електронних петицій ініціювали 

мешканці м. Києва – 131, Дніпропетровської – 61, Харківської – 56, 

Полтавської – 47 та Одеської областей – 45, а кількість чоловіків серед них в 

п’ять разів перевищила кількість жінок.  

У розрізі порушуваних питань найактуальнішими серед оприлюднених у 

2019 році на сайті Верховної Ради України електронних петиціях залишаються 

питання діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету 

Міністрів України, хоча у порівнянні з 2018 роком їхня питома вага дещо 

зменшилася – 205 або 28,1 відсотка їх загальної кількості проти 164 або 33,6 

відсотка від загальної кількості у 2018 році. Натомість у звітному періоді 

більше ніж на третину зросла питома вага питань, які стосувалися забезпечення 

дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод 

громадян, запобігання дискримінації – 192 або 26,3 відсотка загальної кількості 

проти 81 або 16,5 відсотка упродовж 2018 року. Залишається стабільною 

питома вага питань соціальної політики, соціального захисту населення – 107 

або 14,7 відсотків у 2019 році та 67 або 13,7 відсотків у 2018 році. 

Також громадяни в ініційованих ними електронних петиціях порушували 

питання охорони здоров’я – 75 або 10,3 відсотка, фінансової, податкової, 

митної політики – 67 або 9,2 відсотка, освіти, наукової, науково-технічної, 

інноваційної діяльності та інтелектуальної власності – 58 або 7,9 відсотка, 

екології та природних ресурсів, сімейної та гендерної політики, захисту прав 

дітей, молоді, фізичної культури і спорту по – 54 або 7,4 відсотка, транспорту і 

зв’язку, праці і заробітної плати – по 53 або по 7,3 відсотка тощо. 

У 2019 році Відділом з питань звернень громадян забезпечено розміщення 

на офіційному вебсайті 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 435 електронних звернень, які були ініційовані громадянами в якості 

петицій, проте в установлений строк не набрали необхідної кількості голосів, 

що на 119 більше, ніж у 2018 році. 

Станом на 13 січня 2020 року на офіційному веб-сайті Верховної Ради 

України оприлюднено для збору підписів 150 електронних петицій. З них 

найбільшою популярністю користується електронна петиція «Про гуманне 

ставлення до тварин в Україні» – автор Чорна О.А. – 1911 голосів на свою 

підтримку (дата закінчення збору підписів – 19 лютого 2020 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 


