МОЖЛИВІСТЬ
ДЛЯ ГРОМАДЯН
ВПЛИВАТИ НА РОЗВИТОК
СВОЇХ ГРОМАД
ЧЕРЕЗ ЗВЕРНЕННЯ
ДО ОРГАНІВ ВЛАДИ
З ПЕТИЦІЯМИ

Платформа електронної демократії Е-DEM створена Фондом Східна Європа та Державним
агентством з питань електронного урядування України (нині – Міністерство цифрової
трансформації України) в межах Програми «Електронне урядування задля підзвітності влади
та участі громади» (EGAP), що фінансується Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва

Перша в Україні Платформа електронної демократії E-DEM (e-dem.ua),
яка об’єднала найбільш популярні серед тисяч користувачів електронні
сервіси (зокрема – платформу «Відкрите місто», голосування за бюджет
участі та е-консультації з громадськістю), пропонує органам місцевої
влади електронний сервіс «Місцеві петиції» petition.e-dem.ua.
Електронний сервіс «Місцеві петиції» дає можливість громадянам
впливати на розвиток своїх громад через звернення до органів
місцевого самоврядування (ОМС) з петиціями. Ці петиції розглядаються
у встановленому законом порядку за умови їх підтримки визначеною
кількістю мешканців.
«Місцеві петиції» дозволяють привернути увагу влади до важливих
для громади локальних проблем, вирішення яких є неможливим без
втручання ОМС. Це питання транспорту та доріг, благоустрою території,
освіти, охорони правопорядку, екології, розвитку підприємництва тощо.
Сервіс підключений до Платформи електронної демократії E-DEM,
тому скористатися ним можна після одноразової реєстрації
на платформі за допомогою BankID чи електронного підпису.

Хто може користуватися сервісом?
Ініціювати та зареєструвати петицію, а також голосувати за неї може кожен громадянин.
Інформація про проблему, яку порушує петиція, про кількість голосів та результати
голосування у реальному часі також є у відкритому доступі на платформі. Сервісом
уже користуються понад 230 громад. У середньому на сервіс завантажують близько
10 нових петицій на день.

Для чого потрібен цей сервіс органам
місцевого самоврядування?
Електронний сервіс «Місцеві петиції» є технічним рішенням, яке розроблено для
виконання закону «Про звернення громадян». Використання готового технічного
рішення замість створення власного забезпечує ОМС економію коштів громади
та високий рівень сервісу. Водночас, для ОМС також є можливість гнучкого
налаштування сервісу, відповідно до нормативно-правової бази із визначенням
вимог до електронної ідентифікації громадян, збору підписів тощо.

Хочете запровадити
сервіс у своїй громаді?
Пишіть нам за адресою: edem@eef.org.ua

e-dem.ua

