
         ПРОЕКТ 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

До проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання 

«Про внесення змін до рішення  міської ради про Положення про електронні петиції 

прийнятого від 19 лютого 2016 року № 131 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: 

За час прийняття Положення про електронні петиції, жодна петиція не набрала 280 

підписів, тобто необхідну кількість підписів на свою підтримку .  Слабка 

обізнаність мешканців міста з їхнім правом подання звернень шляхом електронної 

петиції, а також необізнаність в механізмі підписання електронних петицій, 

обмежена кількість користувачів Інтернет послуг, ці та інші причини 

унеможливлюють збір необхідної кількості підписів на підтримку петиції для її 

розгляду  на засіданні виконавчого комітету. 

2. Потреба і мета прийняття рішення: 

Проектом рішення пропонується спростити механізм подання звернень в 

електронній формі індивідуальних та колективних, шляхом зменшення необхідної 

кількості підписів на підтримку електронної петиції з 1%  до 05% від загальної 

кількості мешканців м. Знам’янка. 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення:  

Запропоновані зміни до Положення про електронні петиції, полегшать збір 

необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції.  

4. Механізм виконання рішення: 

Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення 

міською радою. 

5. Порівняльна таблиця змін: 

 

 

Існуюча редакція Запропоновані доповнення 

Розділ 2. Порядок подання електронної 

петиції 

2.10. Дата оприлюднення 

електронної петиції на веб-сторінці 

«Електронних петицій до влади» є датою 

початку збору голосів на її підтримку. 

Інформація про початок  збору голосів  на 

підтримку  електронної петиції  

невідкладно публікується  на веб-сторінці 

«Електронних петицій до влади», а також 

надсилається  ініціатору електронної 

петиції  на електронну адресу, вказану  під 

час реєстрації. Для розгляду електронної 

петиції необхідно зібрати на її підтримку не 

менше 1% підписів від загальної кількості 

мешканців протягом 90 календарних днів з 

дня оприлюднення петиції.  

Розділ 2. Порядок подання електронної 

петиції 

2.10. Дата оприлюднення 

електронної петиції на веб-сторінці 

«Електронних петицій до влади» є датою 

початку збору голосів на її підтримку. 

Інформація про початок  збору голосів  на 

підтримку  електронної петиції  

невідкладно публікується  на веб-сторінці 

«Електронних петицій до влади», а також 

надсилається  ініціатору електронної 

петиції  на електронну адресу, вказану  під 

час реєстрації. Для розгляду електронної 

петиції необхідно зібрати на її підтримку не 

менше 0,5 % підписів від загальної 

кількості мешканців протягом 90 

календарних днів з дня оприлюднення 

петиції.  



 

 

Сімнадцята  сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е  Н Н Я 

від    вересня  2016 р.                                                                                     № 

м.Знам’янка 

 

                                                                              Проект рішення виносить   

                                                                             депутат Лєвінте С.В.                                                                              

                                                                              Фракція політичної партії «Сила людей» 

                                                                               Знам’янської міської ради 

 

Про внесення змін  до рішення 

міської ради від 19.02.2016 № 131 

«Про затвердження Положення   

про електронні петиції” 

 

Керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська 

рада 

В и р і ш и л а : 

 

1. Внести зміни до розділу 2 у пункт 2.10 Положення про електронні петиції, 

затвердженого рішенням  міської ради від 19.02.2016р.№131 виклавши його в такій 

редакції: «Дата оприлюднення електронної петиції на веб-сторінці «Електронних 

петицій до влади» є датою початку збору голосів на її підтримку. Інформація про 

початок  збору голосів  на підтримку  електронної петиції  невідкладно 

публікується  на веб-сторінці «Електронних петицій до влади», а також 

надсилається  ініціатору електронної петиції  на електронну адресу, вказану  під 

час реєстрації. Для розгляду електронної петиції необхідно зібрати на її підтримку 

не менше 0,5 % підписів від загальної кількості мешканців протягом 90 

календарних днів з дня оприлюднення петиції.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 

Н.Клименко. 
 

                         Міський голова                                                 С.Філіпенко 

 

 


