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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ
ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
(НА МАТЕРІАЛІ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)
Анотація. У статті розглянуто проблеми реалізації електронних петицій на місцевому рівні. Світовий
досвід запровадження інституту електронної петиції як засобу демократичної розбудови держави свідчить, що такі петиції стали дієвим інструментом спілкування з владою, вони дають владі можливість налагодити відкритий, якісний діалог із суспільством за допомогою інформаційних технологій, що роблять
ближчими до громадян структури держави. Актуальність досліджуваної у статті проблеми зумовила
комплексний аналіз її складових і узагальнення наявних у науковому просторі підходів до визначення дефініції
та природи електронної петиції, її місця в сучасному соціально-політичному полі України з огляду на побудову демократичного суспільства в нашій державі, а також проблем щодо реалізації електронної петиції
як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях. Емпіричні дані аналізу електронних петицій Лисичанської міської ради відповідно до Єдиної системи місцевих петицій та анкетування й інтерв’ю з мешканцями міста свідчать: по-перше, що пріоритетними є проблеми «благоустрій та будівництво» й «транспорт і дороги»; по-друге, про низький рівень залученості мешканців м. Лисичанська до вирішення питань
державного управління на місцевому рівні. Останнє зумовлено дефектами електронних петицій (мета
петиції сформульована нечітко й розміщена не на самому початку; петиції написані з порушенням правил
орфографії та граматики; петиції мають амбітний характер і є нереальними) і недостатньою обізнаніс
тю населення про існування сервісу останніх.
Ключові слова: електронна петиція, Єдина система місцевих петицій, дефекти електронних петицій.

Постановка проблеми. Посилення глобалізаційних та інтеграційних процесів в Україні актуа
лізує проблему побудови механізму взаємодії
громадянського суспільства та влади. Стрімкий
розвиток наукового прогресу, інформаційних
технологій сприяє появі нових форм участі громадян у здійсненні публічної влади, що є визначальним чинником у побудові демократичної
держави. Однією із сучасних форм звернення
громадян до влади є електронна петиція.
Електронні петиції забезпечують громадянам
можливість брати активну участь та бути почутими у процесі прийняття рішень і дають змогу
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 рганам публічної влади в режимі реального
о
часу відстежувати найбільш нагальні проблеми. Завдяки електронним петиціям з’являється
можливість спрямовувати політику й прийняття
рішень на розв’язання виявлених проблемних
питань на основі принципів доброго врядування.
Науковий дискурс теоретичної і практичної складової механізму електронних петицій
у середовищі вітчизняних і європейських науковців ілюструє актуальність досліджуваної
проблеми. Спектр питань, які розглядаються
в наукових працях, свідчить, що механізм елект
ронної петиції є предметом вивчення не тільки юриспруденції, а й політології, публічного
управління, історії та економічної науки.
ISSN 2786-4510 (Online)

SCIENTIFIC NOTES OF JUNIOR ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE 1 (17) 2020

Насамперед серед науковців точиться дискусія щодо дефініції цього поняття. Більшість
європейських науковців визначають електронну
петицію як «… форму участі громадян в управлінні країною, вплив окремих осіб або групи
осіб на процес прийняття державних рішень
в умовах інформаційного суспільства…» [12].
Та існує в європейському науковому просторі
й інший підхід, коли електронна петиція — це
«… налагодження двосторонньої комунікації
між владою і громадянами, створення інтер
активних сервісів для громадян, які представляють органи влади на всіх рівнях — державному,
регіональному, місцевому…» [12].
Українські вчені дефініцію «електронна
петиція» визначають як «офіційне звернення (колективне чи індивідуальне) з вимогою,
пропозицією чи скаргою до відповідних суб’єктів (органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій, незалежно від форми власності,
об’єднань громадян або посадових осіб), через
офіційний вебсайт органу, якому вона адресована, або вебсайт громадського об’єднання,
яке здійснює збір підписів на підтримку вимоги,
пропозиції чи скарги…» [13, с. 65].
А. Ємельянова вважає, що «… електронна
петиція є самостійним правом та однією з форм
реалізації конституційного права на участь
в управлінні державними справами. Електронна петиція за своєю суттю є актом волі народу/
громади, який може стосуватися вирішення
численних державних суспільно-політичних
питань, а також питань розвитку конкретної
адміністративно-територіальної одиниці; за зміс
том електронна петиція є ініціативою, поданою у формі нормативно-правового акта чи
ідеї щодо вирішення тих чи тих суспільно-
політичних питань державного та місцевого значення, і за правовими наслідками може набувати форми народної правотворчої ініціативи;
за формою електронна петиція є конституційно-
правовим електронним документом» [4].
Електронну петицію як складову забезпечення прав людини в Україні аналізують О. Гришко [1], А. Ємельянова [3], А. Крупіцька [8],
Т. Мілєва [10]. Вони наголошують на тому, що
електронну петицію насамперед варто дослі
джувати як прояв волі громадян і права останніх
на участь у державному управлінні. Основний
акцент вчені роблять на тому, що електронна
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петиція є формою участі громадян у прий
нятті рішень і способом комунікації суспільства та влади в рамках представницької моделі
демократії.
Проблеми застосування електронної петиції як складової шляху впровадження її в нашій
державі досліджують О. Колесников [6], Б. Мали
шенко [9], С. Закірова [5]. Аналіз наукового доробку останніх дає змогу чітко визначити пере
ваги електронної петиції перед паперовими
аналогами:
1) зручність і доступність для громадян, які
можуть висловлювати свою позицію, підтримати
ту чи іншу ідею, не виходячи з дому, і, відповідно, безпосередній зв’язок посадовців з грома
дянами;
2) безоплатність;
3) мінімізація маніпулювань з кількістю підписантів, підроблення підписів;
4) особливий статус звернення і можливість
бути почутим найвищими органами і посадовими особами держави й органами місцевого
самоврядування, на відміну від звичайних звернень, на які часто даються відписки службовцями апарату органів публічної адміністрації або
які переадресовуються назад на рівень органу,
щодо якого існує відповідне звернення;
5) зниження операційних та організаційних витрат органів державної влади і місцевого самоврядування за рахунок інформаційно-
комунікаційних технологій, що використовуються
для подання електронної петиції;
6) збільшення можливостей громадянського суспільства з огляду на формування спільнот
у віртуальному просторі й підвищення транспарентності політичного процесу через вдосконалення якості формування думки-позиції шляхом
відкриття нового простору для інформації та обговорення;
7) можливість інститутів державної влади
і місцевого самоврядування, політичних партій,
громадських об’єднань переводити свою діяльність в онлайн-формат;
8) можливість застосування багатомовних
інтерфейсів, які можуть слугувати різномовним
групам громадськості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Історичний досвід застосування електронних
петицій та постійне розширення впровадження останніх у демократичних державах світу
з точки зору можливості застосування в нашій
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державі є предметом дослідження К. Конашев
ської, О. Кисельова [7], Л. Малишенка [9],
В. Нестеровича [11]. Наукові висновки останніх
доводять, що процес запровадження інституту
електронних петицій є тривалим і поступовим
з одночасним розширенням можливості доступу громадян до сучасних інформаційно-комуні
каційних технологій за умови забезпечення
інформаційної безпеки та паралельним підвищенням рівня обізнаності громадян щодо переваг такого віртуального діалогу з владою. Крім
того, електронна петиція має діяти одночасно
з традиційними механізмами комунікації між
владою і громадськістю.
Узагальнення результатів попередніх досліджень свідчить про актуальність подальшого
розгляду механізму застосування електронної
петиції в нашій державі загалом та на місцевому
рівні зокрема. Мета статті — на основі аналізу
матеріалу Єдиної системи міських електронних
петицій Лисичанської міської ради та анкетування мешканців м. Лисичанська виявити основні
аспекти деформації процесу реалізації права
громадян на звернення в електронному вигляді та рівень інформованості населення щодо
електронних петицій.
Виклад основного матеріалу. Систему місцевих петицій було запроваджено в рамках спільного проєкту Державного агентства з питань
електронного врядування та програми EGAP, що
фінансується Швейцарською Конфедерацією,
з метою забезпечення єдиного підходу до запровадження місцевих електронних петицій по всій
території України — надавши органам місцевого
самоврядування якісне технічне рішення й пакет
проєктів місцевих нормативно-правових актів
для виконання норм Закону України про звернення громадян щодо електронних петицій,
а громадянам — ефективну можливість впливати
на рішення місцевої влади.
Онлайн-сервіс Єдиної системи місцевих пети
цій дає змогу говорити про те, що електронні
петиції надають можливість мешканцям певної адміністративно-територіальної одиниці
у спрощеній формі оприлюднити свої пропозиції або вимоги щодо важливих процесів
та подій, які відбуваються в останній. Це стан
довкілля, збереження історичної й культурної
спадщини, якість комунальних послуг, безпритульні тварини та робота транспорту — все, що
найбільше турбує жителів українських міст.
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Місцеві електронні петиції — значне випробування на демократичну зрілість як для місцевих органів влади, так і для місцевих громад.
Ми проаналізували зміст петицій до Лисичанської міської ради за допомогою онлайн-
сервісу Єдиної системи місцевих петицій з метою визначити: чого найбільше потребують
мешканці Лисичанська, які створюють електронні петиції, і чи беруть лисичанські чиновники
до уваги ці звернення.
Перша петиція була опублікована 6 липня
2016 р. і стосувалася перейменування вулиці
Карла Маркса в м. Лисичанську згідно із Законом України «Про засудження комуністичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського)
тоталітарних режимів та заборону пропаганди
ïхньоï символіки», який передбачає демонтаж
пам’ятників радянським і комуністичним ватажкам та діячам і перейменування вулиць, назв
міст та інших топонiмiв, названих на їхню честь.
Першу петицію підписали тільки чотири особи
з 500 необхідних.
За період існування цього інструменту впливу в м. Лисичанську з липня 2016 р. по грудень
2019 р. було зареєстровано 44 петиції. Які ж
теми найбільше турбують громадян? [2]
Тематика
Тема електронної петиції

Благоустрій та будівництво
Транспорт і дороги
Освіта
Житлово‑комунальне господарство
Сім’я, молодь, діти
Екологія
Охорона здоров’я
Соціальний захист та охорона праці
Інше

Кількість
петицій

19
9
1
3
4
1
2
1
7

Як демонструє таблиця, найактуальнішими
є дві теми електронних петицій: 1) благоустрій
та будівництво; 2) транспорт і дороги. Тобто
на місцевому рівні м. Лисичанська для населення ці дві теми є пріоритетними.
Серед «іншого» порушені питання: перейменування вулиць, зменшення кількості необхідних для розгляду петиції голосів за прикладом
інших міст, створення притулків для бездомних
тварин, приєднання м. Лисичанська до Хартії
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відкритих порталів, запуск нового маршруту
міського транспорту.
40 петицій не були підтримані громадою,
тобто не отримали бажану кількість голосів
для того, щоб міська рада розпочала процес їх
розгляду. Станом на грудень 2019 р. дві петиції
перебувають у статусі «Збір підписів».
Аналіз поданих місцевих електронних петицій до Лисичанської міської ради дав змогу виявити низку дефектів останніх:
1) мета петиції сформульована нечітко й розміщена не на самому початку. Оскільки потенційні підписанти часто не витрачають багато
часу на перечитування тексту петиції, то головний її меседж залишається поза увагою;
2) петиції написані з порушенням правил
орфографії та граматики. Можна зробити припущення, що такі петиції не сприймаються
серйозно;
3) петиції мають амбітний характер і є нереаль
ними. Не пропонуються конкретні та досяжні цілі
для розв’язання проблеми, яка лобіюється.
Станом на грудень 2019 р. відповідь була
надана лише на одну петицію — від 8 грудня
2016 р. — щодо створення притулку для бездом
них тварин. Відповів міський голова С. Шилін:
«… за результатами обговорення прийнято рішення доручити управлінню з виконання політики
Лисичанської міської ради в галузі житлово‑
комунального господарства розробити проєкт
Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанськ на 2017–
2020 рр. та винести питання щодо створення
притулку для утримання безпритульних тварин
на території громади м. Лисичанськ на розгляд
Лисичанської міської ради з попереднім розглядом на засіданні постійної комісії з питань розвитку міста в галузі житлово‑комунального господарства, власності та земельних відносин» [2].
Проєкт Програми регулювання чисельності
безпритульних тварин на території м. Лисичан
ська на 2017–2020 рр. було розроблено та винесено на розгляд Лисичанської міської ради.
Остання ухвалила рішення про виділення грошей на реалізацію зазначеної Програми, але до
сьогодні жоден із запланованих заходів не був
реалізований.
Загалом за всю історію електронних петицій
жителі м. Лисичанська 2751 раз голосували за те
чи інше питання. Враховуючи загальну чисельність міста, показники є невтішними.
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Із метою з’ясування інформованості жителів
м. Лисичанська щодо існування інституту елект
ронних петицій було проведено анкетування,
яке дало змогу отримати такі результати:
Питання

Чи відомо Вам про Єдину
систему міських е‑петицій,
де можна подати петицію
щодо розв’язання проблем
м. Лисичанська?
Чи отримували Ви прохання
підтримати петицію?
Чи підписували Ви
е‑петицію?
Чи будете Ви підписувати
або ініціювати збір підписів
е‑петиції?

Відповідь
«Так»

Відповідь
«Ні»

46%

54%

16%

84%

8%

92%

32%

68%

Результати ілюструють, що мешканці м. Лиси
чанська не тільки мають низький рівень інформованості щодо існування інституту міських
електронних петицій, а й не готові його підтримати.
Особисте спілкування з опитуваними допомогло з’ясувати причини цього. Отже, причини,
з яких петиції до Лисичанської міської ради залишаються невідомими для громадськості, такі:
1) широко не використовуються соціальні
мережі та блоги, які дають змогу згуртувати людей довкола поданої петиції, тобто стимулювати
діалог і додатково роз’яснити суть проблеми;
2) не використовується потенціал електрон
ної пошти;
3) відсутня медіапідтримка, яка дає можливість поширити інформацію про порушену проб
лему і знайти прибічників поданої електронної
петиції;
4) не використовується офлайн-підтримка.
Нехтується поширення інформації про петицію
в реальному світі у громадських місцях за допомогою плакатів, буклетів.
Ми навели приклад із практики розгляду
петицій Лисичанської міської ради. Однак анало
гічна ситуація характерна для більшості органів
місцевого самоврядування в Україні.
Отже, електронні петиції в м. Лисичанську
не стали популярними, незважаючи на запровадження на державному рівні електронного сервісу. На сьогодні ми не можемо сказати,
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що електронні петиції мешканців м. Лисичанська формують порядок денний для публічної
політики органів місцевого самоврядування
й завдяки цьому виконують функції представницької демократії. До проблем функціонування інституту електронних петицій належать:
недостатня обізнаність населення про існування сервісу електронних петицій і користування
ними та дефекти останніх. Відповідно, активна громадськість відчуває в собі потенціал для
того, щоб ідентифікувати проблеми місцевої
громади і знайти способи їх розв’язання.
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S. O. Vovk,
O. D. Morozov
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE MECHANISM OF ELECTRONIC PETITION AT THE LOCAL LEVEL
(ON THE MATERIAL OF LYSYCHANSK CITY COUNCIL)
Abstract. The article considers the problems of implementation of electronic petitions at the local level. The world
experience of introducing the institution of electronic petition as a mean of democratic state-building shows that
electronic petitions have become an effective tool for communicating with the government, they give the government the opportunity to establish an open and effective dialogue with society through information technology. The
urgency of the problem studied in the article is determined by a comprehensive analysis of its components and gene
ralization of existing scientific approaches to defining the definition and nature of electronic petition, its place in the
modern socio-political field of Ukraine in terms of building a democratic society in our country and problems, which
exist in the implementation of electronic petitions both at the national and local levels. The Empirical data from the
analysis of electronic petitions of the Lysychansk City Council according to The Unified System of Local Petitions and
questionnaires and interviews with city residents show: firstly, that the top-priority problems are “improvement and
construction” and “transport and roads”; secondly, the low level of involvement of Lysychansk residents in solving
public administration issues at the local level. The last is due to defects in electronic petitions (the purpose of the peti
tion is not clearly stated and is placed not at the beginning; petitions are written with wrong spelling and grammar;
petitions are ambitious and unrealistic) and lack of public awareness of the service of electronic petitions.
Keywords: electronic petition, The Unified System of Local Petitions, deffects of electronic petitions.

ISSN 2618–0529 (Print)

65

НАУКОВІ ЗАПИСКИ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 1 (17) 2020

С. А. Вовк,
О. Д. Морозов
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕТИЦИИ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЛИСИЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА)
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы реализации электронных петиций на местном уровне.
Мировой опыт внедрения института электронной петиции свидетельствует о том, что такие петиции стали действенным инструментом общения с властью, они позволяют власти наладить открытый
и качественный диалог с обществом с помощью средств информационных технологий, делают ближе
к гражданам структуры государства. Актуальность исследуемой в статье проблемы обусловила комплексный анализ ее составляющих и обобщение существующих в научной среде подходов к определению
дефиниции и природы электронной петиции, ее места в современном социально-политическом поле
Украины, учитывая построение демократического общества в нашей стране, и проблем, существующих
в реализации электронной петиции как на общегосударственном, так и на местном уровнях. Эмпиричес
кие данные анализа электронных петиций Лисичанского городского совета в соответствии с Единой си
стемой местных петиций и анкетирования, интервью с жителями города свидетельствуют: во‑первых,
что приоритетными являются проблемы «благоустройство и строительство» и «транспорт и дороги»;
во‑вторых, о низком уровне вовлеченности жителей г. Лисичанска в решение вопросов государственного
управления на местном уровне. Последнее обусловлено дефектами электронных петиций (цель петиции
сформулирована нечетко и размещена не в самом начале; петиции написаны с нарушением правил орфографии и грамматики; петиции имеют амбициозный характер и являются нереальными) и недостаточной осведомленностью населения о существовании сервиса подачи петиций с помощью информационных
технологий.
Ключевые слова: электронная петиция, Единая система местных петиций, дефекты электронных
петиций.
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