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ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

 
Протягом останнього часу Закон України «Про звернення громадян» 

прийнятий 2 жовтня 1996 року зазнав безліч змін, останні з яких були внесені 
зовсім нещодавно. Ці зміни стосувалися визнання деяких положень закону 
неконституційними. Дещо раніше, а саме у липні 2015 року були внесені 
зміни, за допомогою яких було запроваджено електронні звернення та 
електронні петиції. Цим кроком, парламент намагався змінити вітчизняне 
законодавство до європейського (у рамках тогочасної євроінтеграції України) 
та поступово створити діалог громадян та суспільства з одного боку та влади 
з іншого, враховуючи швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних 
технологій. 

До переваг інституту електронних петицій безумовно слід віднести: 
свободу вираження — петиції підкреслюють важливість, резонанс проблеми. 
Питання, яке піднімають — питання публічного інтересу (об’єднує багатьох 
людей); скорочений (спрощений) порядок розгляду петиції [1]; економію 
часових та матеріальних витрат осіб, які звертаються з електронною 
петицією. Також відповідно до Пояснювальної записки до проекту Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» 
щодо електронного звернення та електронних петицій» прогнозуються такі 
соціальні наслідки як: сприяння зменшенню соціальної напруги, відновлення 
діалогу між органами влади і громадянами, уможливлення оперативного 
реагування держави та органів місцевого самоврядування на суспільні 
виклики та ініціативи, зростання довіри до органів влади та органів місцевого 
самоврядування [2]. І хоча наразі не можна говорити про справдження 
прогнозів, слід підкреслити, що очікувані результати безсумнівно є 
позитивним аспектом у розвитку України як правової та демократичної 
держави. 

Недоліками ж функціонування інституту електронних петицій можна 
вважати, по-перше, це ідентифікація авторів петиції чи осіб, які її 
підтримують. В Законі України «Про звернення громадян» зазначається, що 
особа при поданні петиції має вказати своє прізвище, ім’я, по батькові, 
адресу електронної пошти. Жодних інших відомостей, які можуть бути 
віднесені до персональних даних, не вимагається так само, як і електронного 
цифрового підпису. У зв’язку з цим можуть виникати ситуації, за яких особа 
не від свого імені подає петиції (адже дізнатися прізвище, ім’я, по батькові 
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будь-якої особи наразі є цілком реальним та доступним в мережі Інтернет). 
Це ж саме стосується й осіб, котрі бажають підтримати петиції. У світлі 
цього, доречним буде запозичення досвіду Латвії. Так, завдяки порталу, на 
який громадяни можуть подавати свої електронні петиції, «Мій голосу», 
Технологічна сторона роботи порталу «Мій голос», зокрема порядку 
ідентифікації авторів петицій (осіб, що її підтримують), виглядає наступним 
чином: особу кожного користувача, який проголосував на ньому, засвідчують 
зареєстровані в Латвійській Республіці Інтернет-банки. Ініціативу може 
внести та підписати будь-який громадянин Латвії, що досяг 16-річного віку. 
Про безпеку дбають банківські системи. Після успішної аутентифікації 
Iнтернет-банки надсилають ім’я, прізвище й персональний код особи на 
портал «Мій голос», де вонизберігаються в захищених базах даних. Особа 
може проголосувати один раз за кожну е-ініціативу. У публічний доступ 
потрапляє лише ім’я та прізвище. На вимогу Сейму база даних підписантів 
під електронними ініціативами порівнюється з реєстром громадян, який 
зможе з допомогою своєї бази даних ьосіб перевірити автентичність усіх 
підписантів [3]. Саме таку ідентифікацію громадян, що подають петиції та 
приєднуються до них, можна було б запровадити й в України. 

Із першого недоліку функціонування електронних петицій випливає й 
другий, а саме — неодноразове голосування одних і тих же осіб з 
використанням різних електронних адресів. Також до недоліків можна 
віднести й той факт, що Закон України «Про звернення громадян» 
передбачає надання обов’язкової відповіді на електронні петиції, проте 
виконання обіцянок, викладених адресатом у відповіді, належить до сфери не 
юридичних, а політичних зобов’язань [4]. Саме тому електронні петиції є ще 
одним важливим кроком становлення в Україні потужного громадянського 
суспільства і формування суспільного контролю за діяльністю влади. 
Безперечно негативним аспектом функціонування інституту електронних 
петицій є недоліки в технічній роботі самого порталу електронних петицій, 
який не дає формальної можливості годинами, а іноді й днями ініціювати 
власну петицію чи поставити підпис на підтримку іншої петиції. Всі ці 
фактори з часом можуть призвести до появи сумнівів громадськості у 
прозорості та ефективності роботи не стільки сайту, скільки самої ідеї 
подання електронної петиції [4]. 

Отже, інститут електронних петицій лише нещодавно було 
впроваджено в Україні. Він має як позитивні, так і негативні аспекти у 
своєму функціонуванні. Однак, беручи до уваги його новизну, затребуваність 
у суспільстві, можна говорити про те, що з часом законодавцем все ж таки 
буде удосконалено саме механізм подання електронних петицій.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО 

РУХУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

В сучасному світі погляди на проблему безпеки дорожнього руху 
різноманітні. Вона є серйозною соціальною та економічною проблемою. 
Відсутня ефективна системи управління безпеки дорожнього руху, яка не 
дозволяє в повній мірі використовувати наукові досягнення в галузі безпеки 
дорожнього руху. Функціонування всієї транспортної системи в Україні є 
недосконалою, як наслідок, недостатній стан безпеки дорожнього руху. 
Таким чином, тема забезпечення безпеки дорожнього руху в сучасних умовах 
є актуальною та потребує подальшого дослідження. 

В останні роки загострюється проблема безпеки дорожнього руху. 
Здебільшого саме на автомобільному транспорті через його численність та 
щільність проблема забезпечення безпеки руху є актуальною.  

Виконання Україною Глобального плану здійснення Десятиліття дій з 
безпеки дорожнього руху на 2010 - 2020 роки, проголошеного Генеральною 
Асамблеєю ООН у березні 2010 року, проводиться згідно з Стратегією з 
підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року 
(далі – Стратегія), було схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 25.05.2011 року № 480 р., а також Планом заходів щодо 
реалізації цієї Стратегії, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 21 березня 2012 р. № 140-р. [1] 


