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Міжнародна практики подання електронних петицій (е-петицій) до 

органів державної влади 

 

Електронні петиції (Е-петиції) – це використання інформаційно-комунікаційних технологій 

для висування вимог та рекомендацій демократичним інститутам1. 

 

ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД 

Право громадян подавати петиції було закріплене у Конституції Швейцарії в редакції 

1848 р., ще в часи утворення федеративної держави2. Шотландський Парламент був одним з 

перших в Європі, який запровадив систему електронних петицій. Так, у 1999 році було 

створено систему подання петицій, яка базувалася на електронних інструментах. В 2005 році 

парламенти Португалії (португальська система електронних петицій була затверджена в 2003 

р., але використовується на практиці з 2005 р.) та Німеччини також запровадили подібну 

практику. В 2012 році – Парламент Ірландії, у 2014 – Парламент Люксембургу, в 2015 – 

Парламент Великобританії запустили системи електронних петицій. Європейський 

Парламент почав використовувати модернізовану та багатомовну платформу подачі 

електронних петицій в листопаді 2014 року. 

У Великобританії оновлена система петицій включала створення парламентського 

Комітету з Петицій. Подібні комітети також функціонують і в Парламенті Ірландії – 

Об’єднаний Комітет з Громадських Петицій, Європарламенті – Комітет з Петицій, у 

Парламенті Канади розглядом петицій займається Клерк з Петицій, який є незалежним 

співробітником Палати Громад, у Сингапурі – Комітет з питань громадських петицій Public 

Petitions Committee3. Загальним правилом відмови у розгляді петицій являється невірний 

предмет справи, що не входить до сфери повноважень уряду чи парламенту, випадки, коли 

петиція містить неправдиву інформацію або наклеп або не відповідає вимогам регламенту 

парламенту.  

Практика подачі електронних петицій є різною в країнах світу. Петиція не завжди 

являється інструментом впливу на парламент або уряд. Наприклад, у Швеції петиції лише 

почали чинити вплив на органи влади, хоча у шведському парламенті функціонує посада 

парламентського омбудсмена, до якого можна подавати схожі звернення4. Ініціювання 

звичайних петицій (недержавних) відбувається через використання міжнародних сервісів на 

                                                           
1 Е-демократія в Україні: рекомендації щодо впровадження політики та забезпечення її результативності. 

http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28784.pdf 

2 Петиции: неизвестный инструмент прямой демократии - SWI swissinfo.ch. https://cutt.ly/gYRu7Ti    

3  Public Petitions Committee. https://www.parliament.gov.sg/about-us/structure/select-committees/public-petitions-committee  

4 Electronic petitioning and modernization of petitioning systems in Europe. 

https://www.researchgate.net/publication/263562782_Electronic_petitioning_and_modernization_of_petitioning_systems_in_Europe

, P. 207 

http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28784.pdf
https://cutt.ly/gYRu7Ti
https://www.parliament.gov.sg/about-us/structure/select-committees/public-petitions-committee
https://www.researchgate.net/publication/263562782_Electronic_petitioning_and_modernization_of_petitioning_systems_in_Europe
https://www.researchgate.net/publication/263562782_Electronic_petitioning_and_modernization_of_petitioning_systems_in_Europe


 

кшталт Ipetitions5 або європейську мережу openPetition6. Існують міжнародні зовнішні 

недержавні онлайн-сервіси, наприклад, Change.org7.  

 

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ8 

У липні 2015 року урядом Великобританії було створено державну систему електронних 

петицій на основі сайту UK Government and Parliament Petitions9. Для перевірки та розгляду 

петицій був сформований спеціалізований Комітет з Петицій10.  

На відміну від електронних, паперові петиції можуть подаватися до Палати Громад 

лише представником Парламенту. Натомість паперові мають адресуватись виключно до 

Палати Громад, а не до Уряду. За законодавством, для подачі паперової петиції необхідно 

лише один підпис заявника (автора петиції).   

Електронна петиція формується на сайті, який протягом всього процесу формування запиту 

дає підказки та пояснення. Петицію мають підтримати щонайменше 6 осіб перш ніж її 

опублікують на сайті для збору всезагальних підписів. Система дає рекомендації для 

залучення перших підписантів відразу опісля реєстрації петиції на сайті.  

Електронна петиція залишається відкритою протягом 6 місяців. Так як Комітет не може 

відповідати на всі петиції, він розглядає їх відповідно до внутрішньої політики розгляду 

петицій та обирає ті, що мають вагомий суспільний інтерес. Комітет має право наполягати  

на здійсненні певних дій з боку уряду чи Парламенту. 

Комітет з Петицій зможе здійснити наступні запити щодо внесених петицій: 

● на додаткову інформацію у письмовій формі; 

● на додаткову інформацію в особистому порядку, з присутністю людини яка розмістила 

петицію, в парламенті чи іншому державному органі з подальшою передачею інформації 

до Комітету; 

● на офіційний запит до уряду чи іншого державного органу з проханням прийняти 

рішення щодо петиції; 

● попросити інший парламентський комітет розглянути петицію; 

щодо висунення петиції до обговорення Парламентом. 

Комітет з Петицій може рекомендувати депутатське обговорення петиції (зазвичай, 

тривалістю 3 год.) у Вестмінстерському залі. Якщо Комітет вирішить, що петицію слід 

обговорювати в Палаті громад, він передає цей запит до  Комітету з питань бізнесу 

                                                           
5 Ipetitions. https://www.ipetitions.com/  

6 OpenPetition. https://www.openpetition.eu/  

7 Change. org. https://www.change.org/p/singapore-ministry-of-education-moe-protect-school-children-from-the-haze  

8 UK Parliament. Find out more about e-petitions. https://www.parliament.uk/get-involved/sign-a-petition/e-petitions/  

9 UK Government and Parliament Petitions. https://petition.parliament.uk/ 

10 Petitions Committee. https://committees.parliament.uk/committee/326/petitions-committee/ 

https://www.ipetitions.com/
https://www.openpetition.eu/
https://www.change.org/p/singapore-ministry-of-education-moe-protect-school-children-from-the-haze
https://www.parliament.uk/get-involved/sign-a-petition/e-petitions/
https://petition.parliament.uk/
https://committees.parliament.uk/committee/326/petitions-committee/


 

(«Backbench») для ініціювання подальшого обговорення. Під час дискусії члени Парламенту 

можуть заслухати представників  уряду або дати вказівку щодо вжиття певних заходів. 

Комітет може провести власне дослідження стосовно піднятого в петиції питання. 

Результатом може бути звіт з рекомендаціями для Уряду. Комітет також може дослідити 

питання перед дебатами, наприклад, шляхом спілкування з громадськістю або експертами. 

Після збору 10 000 підписів, петиція отримує офіційну відповідь від Уряду, але буде 

розглянута, лише якщо набере 100 000 підписів. У певних випадках Комітет може не 

висувати петицію на обговорення, наприклад, якщо ця сама тема нещодавно обговорювалася 

або скоро відбудуться дебати з такої ж теми.  

Петиція може бути відхилена, якщо вона: 

● має ті ж самі вимоги, що й петиція, яка вже розглядалась; 

● не має чітких формулювань щодо дій від Уряду чи Палати громад; 

вимагає те, за що уряд Великобританії або Палата громад безпосередньо не 

відповідають (наприклад, якщо проблема належить до компетенції місцевих рад); 

● містить неправдиві або недоведені твердження; 

● стосується справи, щодо якої ведеться активне судове провадження; 

● містить конфіденційні матеріали або матеріали, що можуть нанести моральну 

шкоду; 

● містить партійні або політичні матеріали; 

● містить рекламу; 

● стосується відзнак або призначень в державному секторі; 

● порушує права власності (включно з інтелектуальною); 

● стосується особистих проблем; 

● містить лайку, упереджені висловлювання. 

 

Створювати та підписувати петиції мають право британські громадяни та резиденти   

Великобританії. 

Вплив на законотворення 

Однією з успішних британських петицій, є петиція 2015 року про скасування податку 

з продажу гігієнічних виробів у Великобританії (набрала понад 300 тис. підписів). Через 

кілька місяців Уряд заявив, що спробує змінити відповідне законодавство ЄС та піде на 

поступки.11 12. Натомість, велика кількість підписів не є запорукою успіху петиції. Так, у 

2019 році електронна петиція «За скасування Статті 50» (скасування рішення виходу з 

Євросоюзу) набрала понад 6 млн. підписів, проте була відхилена Парламентом. Так само 

було відхилено петиції про «Зміну правил референдумів щодо виходу з ЄС» (4 млн. 

підписів), «Заборону запровадження дорожніх тарифів» (1,8 млн. підписів), та ін. 

                                                           
11 Press release: Budget to scrap tampon tax. https://www.change.org/l/uk/press-release-budget-to-scrap-tampon-tax  
12  Stop taxing periods. Period. #EndTamponTax. https://www.change.org/p/george-osborne-stop-taxing-periods-period  

https://www.change.org/l/uk/press-release-budget-to-scrap-tampon-tax
https://www.change.org/p/george-osborne-stop-taxing-periods-period
https://www.change.org/p/george-osborne-stop-taxing-periods-period


 

Електронні петиції на Сесії Палати Громад (2017-19)13 

 Електронні петиції в парламенті 2017-19 Кількість 

Загальна кількість користувачів сайту електронних петицій 16,166,387 

 Загальна кількість поданих петицій 33 181 

 Відхилені 25 027 

 Успішно відкриті для підписів 8 154 

 Електронні петиції, на які надійшла відповідь Уряду 456 

 Обговорені у  Вестмінстерському залі 74 

  

КАНАДА 

Петиція є інструментом привернення уваги до суспільно-важливої проблеми та 

закликом до дій  Палати Громад або Уряду. Заявник (автор петиції) не може безпосередньо 

представити її у Палаті Громад. Для того, щоб розмістити петицію на сторінці е-петицій та 

презентувати її Палаті, вона має бути представлена й підтримана членом Парламенту. Автор 

може мати лише 1 відкриту петицію на сайті. 

Предмет петиції: 

● федеральна юрисдикція. Петиція має стосуватися питань, що знаходиться в межах 

повноважень Парламенту Канади, Палати Громад, Уряду Канади. Петиція не повинна 

стосуватися муніципальних питань; 

● питання, що не знаходяться на судовому розгляді; 

● подібні петиції не можуть бути відкриті для підписів одночасно. У такому випадку, 

автор петиції має 2 опції: чекати закриття першої петиції або має змінити свою петицію. 

                                                           

13  House of Commons trends: E-petitions. https://commonslibrary.parliament.uk/house-of-commons-trends-e-petitions/ 
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Початку збору підписів передують такі кроки: 

● визначити прибічників (мінімум 5, максимум 10; вказуються їх контакти; ними 

можуть бути жителі або резиденти Канади); 

● знайти та запросити члена Парламенту, який представить/підтримає петицію.   

 

Експертиза/огляд петиції Клерком 

Як тільки член Парламенту погодився представити/підтримати петицію, вона буде 

розглянута Клерком по петиціях, щоб гарантувати відповідність її форми та змісту 

встановленим вимогам. Якщо є невідповідність, Клерк зв’язується з автором та надсилає 

копії відмови 5 прибічникам петиції, де пояснюються причини відхилення. Клерк також має 

право відхилити підпис петиції особою, існування якої викликає сумніви. Підписи 

негромадян і нерезидентів Канади не враховуються. Натомість, немає обмежень по віку для 

підписантів петиції. Ідентифікація включає ім’я, адресу електронної пошти, поштовий 

індекс, назву провінції/території, номер телефону. 

Електронна петиція залишається відкритою для підписів протягом 120 днів. 

 

Сертифікація та представлення петиції 

Після того, як завершився період підписання петиції, Клерк перевіряє справжність 

підписів та видає сертифікат, що включає текст петиції та кількість підписантів, за умови, 

що є принаймні 500 дійсних підписів. Цей сертифікат буде надісланий члену Парламенту 

для подальшого представлення. Відповідно до Регламенту Палати Громад, уряд має 45 днів, 

щоб надати  відповідь на кожну петицію, розглянуту в Палаті Громад. Є два варіанти 

представлення петиції в Парламенті членом Парламенту: в будь-який день засідань. 

Максимум 15 хвилин кожного дня виділяється  на представлення петиції. Понеділок, 

вівторок, середа о 15:00 год, четвер о 10:00, п’ятниця – 12:00. 

Найчастіше петиції стосуються таких сфер: захист навколишнього середовища, 

урядова підтримка, зовнішня політика, цивільні права та права людини, реформа виборчої 

системи, охорона здоров’я, імміграція та іммігранти, міжнародні відносини14. 

Петиція повинна бути адресована: 

● Палаті Громад чи зборам Палати Громад в Парламенті; 

● Уряду Канади; 

● Міністру Корони; 

● Члену Палати Громад. 

 

Петиція повинна мати витриманий стиль. Електронної петиції повинні бути написані 

англійською або французькою мовами. Петиції мають право подавати громадяни або 

резиденти Канади. 

                                                           
14 Petitions. https://petitions.ourcommons.ca/en/Petition/Search?category=All&order=Subject&parl=Latest  

https://petitions.ourcommons.ca/en/Petition/Search?category=All&order=Subject&parl=Latest


 

 

ІРЛАНДІЯ 

Петиція – це спосіб підняти питання, що становить вагомий суспільний інтерес або 

занепокоєння до обговорення у Парламенті та містить опис необхідних заходів вирішення 

проблеми. 

Будь-хто має право подати петицію до Парламенту, за виключенням членів палат 

Парламенту. Мінімальна кількість підписів –  1. Петиції можна подавати в паперовому та в 

електронному вигляді. Подання петиції в паперовому вигляді вимагає заповнення форми, яку 

можна завантажити на сайті Парламенту. 

Об’єднаний Комітет з Громадських Петицій (The Joint Committee on Public Petitions) 

приймає та розглядає петиції. Офіційно ці повноваження були встановлені         наказом 

«Dáil» 12 липня 2016 року. Об’єднаний Комітет з Громадських Петицій є парламентським 

комітетом, який складається з депутатів й сенаторів. Комітет збирається 1 раз на 2 тижні. Під 

час засідань Комітет розглядає петиції на різних етапах обговорення. 

 

Петиції мають: 

● адресуватись Палаті Депутатів (Houses of the Oireachtas); 

● мати загальний суспільний інтерес та стосуватися питань державної політики. 

Петиція розглядається, якщо: 

● вона відноситься до питань відання Палати Депутатів; 

● відповідає регламенту та складена вірно; 

● питання, підняте в петиції, не є предметом судового розгляду; 

● не містить ім’я чи імена осіб; 

● не містить формулювання, що є образливими чи наклепницькими; 

● тема петиції раніше не розглядалась; 

● бути неупередженими за змістом. 

Консультування з питань прийнятності петиції відбувається в Секретаріаті Комітету. 

 

Комітет, під час розгляду петиції, може: 

● направити петицію до будь-якого іншого комітету з проханням подальшого розгляду 

та надання звіту Комітету; 

● звернутися до відповідного урядового департаменту з проханням надати інформацію 

в письмовій формі або усно стосовно піднятого питання; 

● звернутися до інших органів, стейкголдерів; 

● запросити автора петиції до дискусії; 

● направити петицію до головного Омбудсмена, іншим омбудсменам. 

 

Після розгляду отриманих усних чи письмових відповідей Комітет приймає рішення 

щодо представлення петиції. Це може бути звітування з рекомендаціями обом палатам 

Парламенту (Dáil/Seanad) або ж закриття справи.  



 

 

   НОВА ЗЕЛАНДІЯ15 

Петиція – це запит з проханням щодо вжиття певних заходів до Палати представників 

парламенту. У запиті може бути запропоновано змінити певний закон або державну політику, 

пропозиції до місцевої чи приватної проблеми. Петицію можна сформувати на сайті 

Парламенту Нової Зеландії у відповідному розділі16. Розгляд електронних петицій 

відбувається Комітетом з питань петицій. Також існує спеціалізований Посібник зі складання 

петицій17 Уряду, що є уніфікованою системою рекомендацій. 

Подати петицію може будь-яка особа чи організація. Для цього не обов’язково досягти 

повноліття, бути зареєстрованим на офіційному сайті, перебувати у Новій Зеландії чи бути її 

громадянином. Якщо петиція подається від імені організації, потрібно надати офіційний 

дозвіл від її керівництва щодо її подання. 

Електронна петиція може стосуватись будь-якого питання, якщо воно відповідає 

визначеним критеріям: 

● проблематика питання повинна регулюватися Парламентом. У деяких випадках 

проблеми, пов’язані з петицією, можуть бути вирішені іншими шляхами (судом, 

органом з розгляду скарг, місцевими радами);  

● немає інших шляхів врегулювання проблеми.  Якщо є інші можливості, наприклад, 

звернення до  омбудсмена або суду, петиція не має розглядатись; 

● тема петиції повинна бути новою.  Зазвичай, петиції зі схожими темами, які раніше 

вже розглядались парламентом, наново не розглядаються. Виключенням є окремі 

кейси зі значущими доказами та специфічними обставинами. 

Термін, витрачений комітетом на розгляд петиції, може варіюватися. Комітети, зазвичай, 

просять надати докази від широкого кола людей та організацій. Для збору та розгляду таких 

доказів може знадобитися час. Якщо Комітет дає Уряду рекомендації розгляду питання 

внесеного в петицію, Уряд має 60 робочих днів, щоб відповісти як на рекомендації, так і на 

запит петиції. 

Від заявника залежить: створити паперову петицію (у друкованому вигляді) або 

електронну, скомбінувати варіанти. Щоб створити електронну петицію необхідно :  

● ім'я людини, яка формує петицію (буде опубліковано на сайті парламенту); 

● контактні дані (вони не будуть опубліковані, але використовуватимуться 

співробітниками комітету для зворотнього зв’язку); 

● сформований запит до Палати представників; 

● назва, яка описує суть петиції; 

● підпис; 

● можна вказати причини формування петиції; 

                                                           
15 New Zealand Parliament. Guide for petitions. https://www.parliament.nz/en/get-involved/have-your-say/guide-for-petitions/  

16 Petitions. https://www.parliament.nz/en/pb/petitions/  

17 Guide to making petitions (English). https://www.parliament.nz/en/get-involved/have-your-say/guide-for-petitions/  

https://www.parliament.nz/en/get-involved/have-your-say/guide-for-petitions/
https://www.parliament.nz/en/pb/petitions/
https://www.parliament.nz/en/get-involved/have-your-say/guide-for-petitions/


 

● обрати дату закінчення збору підписів під петицією. Також, вона може залишатися 

відкритою для підпису на невизначений час. 

Спочатку співробітник Комітету підтверджує електронну пошту заявника, виходить на 

зв’язок, і очікує на відповідь. Якщо її буде надано, Комітет продовжує розгляд петиції 

Якщо петиція надійшла в належному електронному вигляді, із автором петиції зв’язується 

співробітник Комітету та підтверджує отримання даних. Якщо петиція не відповідає правилам 

щодо форми та змісту, персонал Комітету надає рекомендації щодо упорядкування запиту. 

Автор петиції самостійно приймає рішення щодо збору підписів (збирати їх або ні), адже 

процедура проходження петиції від цього не змінюється.  

Комітет з петицій 

Як інші комітети, Комітет є невеликою групою депутатів(-ок) від різних партій. 

Розглядаючи електронну петицію, Комітет, зазвичай, збирає інформацію та докази. Комітет 

може попросити надати письмову відповідь, а також запросити заявника на розмову особисто, 

по телефону, через відео-конференцію. Він також може дати запит на докази, відповіді від 

інших людей чи організацій й запросити їх до розмови. 

У деяких випадках Комітет з петицій може передати петицію в інший комітет, проте він 

все одно буде здійснювати нагляд за своєчасністю її розгляду. Він також може спільно з іншим 

комітетом розглянути петицію. Комітет з петицій також може направити петицію 

безпосередньо міністру для формування офіційної відповіді. Міністр має оприлюднити та 

надати відповідь на звернення протягом 60 робочих днів. 

При розгляді петицій Комісія з петицій також може: 

● згрупувати подібні петиції, щоб вони розглядалися разом; 

● звернутися за допомогою до Омбудсмена для допомоги у розгляді петиції; 

● висунути петицію до обговорення; 

● розглядати та звітувати перед Палатою з будь-яких питань, що стосуються петиції. 

Співробітники Комітету з питань петицій зв’язуються із заявником, опісля розгляду 

петиції, надсилають електронною поштою посилання на звіт Комітету, оприлюднений на веб-

сайті. Комітет також публікує додаткову інформацію, яку було отримано в ході розгляду 

питання.  

Петиція не буде автоматично представлена на розгляд Палати представників після того, 

як закінчиться термін її підпису. Необхідно знайти депутата(-тку), щоб представити петицію 

в Палаті представників протягом 6 місяців після збору підписів. Якщо електронна петиція не 

буде представлена вчасно, її видаляють з веб-сайту.  

Тільки чинний член Парламенту може подати петицію до Палати представників, 

представляючи заявника. Це частина обов’язків місцевих депутатів. Депутат не може подавати 

петицію, автором або підписантом якої він є. 

Після того, як депутат погодився представити петицію заявника, здійснюються наступні 

кроки: 

● для паперової або змішаної петиції депутат повинен передати її співробітникам 

Комітету з петицій. Для електронної – депутат має письмово повідомити Комітет про 

її подачу; 



 

● депутат може робити це в будь-який робочий день, але якщо це день засідань Палати, 

до 13:00. Це дає співробітникам час для розгляду петиції до засідання парламенту о 

14:00; 

● команда Комітету з питань петицій перевіряє паперову петицію, щоб переконатися, що 

вона відповідає Регламенту і практикам Палати представників (електронні петиції 

будуть перевірені, коли пройдуть автентифікацію на веб-сайті); 

● після цього Комітет надає рішення щодо петиції; 

● Секретар Палати представників оголошує презентацію петиції під час наступного 

засідання Палати. 

 

АВСТРАЛІЯ18 

Петиція до Палати представників (House of Representatives) — це прохання вжити 

заходів щодо проблеми, яка відноситься до сфери відання Палати або  федерального уряду. 

Перед збором підписів електронні петиції мають бути перевірені на відповідність правилам та 

затверджені Комітетом з питань петицій. Петиції розглядаються Постійним Комітетом з 

питань петицій19. 

У 2008-му році Палата представників внесла зміни до регламенту Палати, в частині 

розгляду петицій20. Постійна комісія з петицій була створена для забезпечення розгляду 

якомога більшого числа заявок та забезпечення офіційних відповідей. Комітет отримує та 

обробляє петиції, потім звітує щодо своєї роботи Палаті.  

Для кожної петиції потрібен ключовий заявник (навіть якщо петицію подає група 

людей), який має бути громадянином або резидентом Австралії.   

Етапи створення та розгляду електронної петиції є такими: 

 

1. Щоб створити електронну петицію, необхідно скористатися офіційною онлайн-

формою21 запиту. 

2. Після того, Комітет з петицій вирішує, чи відповідає він правилам. Якщо запит вірно 

поданий, він засвідчується та публікується в списку петицій протягом 4 тижнів і є 

доступним для підпису. Заявник отримує електронний лист щодо публікації. Якщо 

петиція не відповідає правилам, заявник отримає електронний лист із відповідними 

роз’ясненнями. Важливо, що Комітет розглядає петиції на щотижневих засіданнях, 

між якими може пройти багато часу, тож термінові проблеми можуть бути розглянуті 

не швидко. 

                                                           
18Parliament of Australia. Learn about petitioning. 

https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Petitions/House_of_Representatives_Petitions/Learn  

19Standing Committee on Petitions. https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House/Petitions  

20Infosheet 11 – Petitions.  

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/House_of_Representatives/Powers_practice_and_procedure/00_-

_Infosheets/Infosheet_11_-_Petitions  

21Request a new petition.  https://www.aph.gov.au/e-petitions/create  

https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Petitions/House_of_Representatives_Petitions/Learn
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House/Petitions
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/House_of_Representatives/Powers_practice_and_procedure/00_-_Infosheets/Infosheet_11_-_Petitions
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/House_of_Representatives/Powers_practice_and_procedure/00_-_Infosheets/Infosheet_11_-_Petitions
https://www.aph.gov.au/e-petitions/create


 

3. Після того, як електронна петиція закривається для збору підписів, вона 

представляється в Палаті представників. Зазвичай, це робить голова Комітету з 

петицій кожного понеділка на засіданнях Палати представників. Заявник може 

звернутися з проханням до іншого депутата(-ки) щодо представлення петиції. У 

такому випадку необхідно повідомити про це Секретаріат Комітету. Депутат Палати 

представників не може бути ключовим заявником або підписувати петицію. 

4. Після подання е-петиції, її, зазвичай, передають міністру відповідного напрямку, 

якого просять надати відповідь на запит. Він має відповісти на петицію протягом 90 

днів, проте іноді це займає більше часу. 

5. Коли відповідь на електронну петицію отримана, Комітет з петицій її знову 

розглядає. Після цього вона має повторно представитись у Палаті представників 

Головою Комітету з петицій, щопонеділка, на засіданні Палати. Далі вона 

публікується на веб-сторінці електронної петиції, а заявник отримує лист із 

посиланням на відповідь. 

Петиції до Палати представників, зазвичай, подаються по понеділках головою 

петиційного комітету. Голова представляє звіт, який містить тему та кількість підписантів 

кожної петиції. Він традиційно робить коротку заяву, щоб привернути увагу до будь-яких 

тенденцій, надати загальну інформацію про подання петицій до Палати чи повідомити Палату 

про роботу Комітету. Після подання, петиції включаються до офіційного протоколу Палати 

представників. 

Якщо депутат(-ка) бажає подати петицію, він (вона) може зробити це в відведений час, 

у тому числі під час виступів, заяв виборців, дебатів.  

 

ФРАНЦІЯ22  

Платформа електронних петицій Сенату (FranceConnect)23 дозволяє подати петицію або 

підтримати вже опубліковану петицію. Конференція президентів Сенату24 приймає рішення 

про подальший розгляд петицій, які отримали мінімальну кількість підписів у встановлені 

терміни. Рішення, прийняті в ході таких засідань, оскарженню не підлягають. 

Конференція президентів Сенату об’єднує голову Сенату та віце-президентів, голів усіх 

політичних груп та комітетів, генеральних доповідачів Комітету з фінансів та соціальної 

політики та голову Комітету з Європейських питань. В ході засідань визначається програма 

роботи пленарних засідань. 

Подати або підтримати петицію на платформі може будь-яка повнолітня особа, 

зареєстрована в національному реєстрі фізичних осіб з обліковим записом у FranceConnect. 

Перша перевірка петицій дозволяє Сенату переконатися, що петиція відповідає таким 

правилам: 

● написана французькою мовою, чітко й зрозуміло; 

                                                           
22 E-PÉTITIONS : COMMENT ÇA MARCHE ? https://petitions.senat.fr/pages/aide   

23 FranceConnect. https://franceconnect.gouv.fr/  

24 La conference des presidents  http://www.senat.fr/role/orga.html#c580703  

https://petitions.senat.fr/pages/aide
https://franceconnect.gouv.fr/
http://www.senat.fr/role/orga.html#c580703


 

● текст не повинен включати заклики чи підбурювання до насильства, нести 

дискримінаційний характер, порушувати чуже приватне життя, містити наклепницькі 

чи образливі висловлювання, розпалювати расову ворожнечу; 

● назва петиції не має перевищувати 150 символів, а текст - 10 000 символів, включно з 

пробілами;  

● петиція може супроводжуватися одним або двома вкладеннями у форматі PDF в межах 

розміру 10 МБ кожен і займати не більше 10 сторінок. 

На платформі публікуються виключно ті петиції, що пройшли перевірку. Потім петиція 

має зібрати мінімум 100 000 підписів протягом 6-місячного терміну. Інструменти обміну 

інформацією в соціальних мережах доступні на сторінці кожної опублікованої петиції, щоб 

допомогти зі збором підписів. Як виняток, Конференція президентів Сенату може також взяти 

на розгляд будь-яку петицію, яка, на її думку, становить особливий інтерес для Сенату. 

Після отримання петиції, Конференція президентів може25: 

● прийняти рішення щодо створення інформаційної комісії, спільної для кількох 

постійних комітетів для детального розгляду петиції; 

● включити до порядку денного пропозицію щодо ухвалення рішення про створення 

комісії для збору додаткової інформації; 

● включити до порядку денного дебати на відкритому засіданні; 

● включити до порядку денного законопроект із проблематикою петиції; 

● передати петицію до компетентного постійного комітету, який потім визначає 

подальші дії та звітує про це Конференції президентів; 

● відхилити петицію з поясненням причин такого рішення. 

Рішення Конференції президентів Сенату приймаються після консультації з головами 

відповідних постійних комісій. Сенат і Конференція президентів відіграють у цьому процесі 

ключову роль, а їх рішення не підлягають оскарженню. 

 

ФІНЛЯНДІЯ 

Подання петицій регулюється законом про громадянську ініціативу від 13 січня 2012 

року (Kansalaisaloitelaki26). Для ініціювання потрібно щонайменше 5 громадян Фінляндії27. 

Петиція може пропонувати готовий законопроект, розробку закону, й включає мотивувальну 

частину.  

Вимоги до формату: петиція має містити назву, яка описує зміст, дату, написана 

фінською/шведською/обома цими мовами. Не може стосуватися різних предметів 

обговорення28. Петиція має стосуватися компетенції законодавчої влади парламенту. 

                                                           
25 QUEL EST LE PARCOURS D'UNE PÉTITION DÉPOSÉE SUR LA PLATEFORME ? https://petitions.senat.fr/pages/parcours  

26 13.1.2012/12. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120012  

27  § 3. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120012 

28  § 4. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120012 

https://petitions.senat.fr/pages/parcours
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120012
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120012
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120012


 

Термін збору підписів – до 6 місяців, підписи збирають в електронній або паперовій формі. 

При подачі електронної петиції потрібно використовувати спеціальну платформу 

Kansalaisaloite.fi29, яка вимагає ідентифікації. Платформа безкоштовна. Необхідна кількість 

підписів – 50 000. Після початку збору заяв про підтримку, текст ініціативи більше не може 

змінюватись.30 

Після завершення збору підписів ініціатори петиції подають її до Агентства цифрової 

інформації та інформації про народонаселення для перевірки на відповідність законним 

вимогам та обґрунтованість31. Після перевірки ініціатори можуть подати до парламенту 

петицію, але не пізніше року з моменту рішення Агентства. У разі потреби ініціатива буде 

повернена ініціаторам на повторне редагування.32 Необхідна кількість підписів – 50 000. 

 

Петиції у Фінляндії станом на 2021 р.33 

 

Петиції у процесі 

збору підписів 

Завершився термін 

збору підписів 

Успішно подані до 

парламенту 

Всі петиції (сума) 

50 1200 56 1306 

                                                           
29  Ohje aloitteen vastuuhenkilölle Kansalaisaloitteen valmistelu ja vireillepano. https://www.kansalaisaloite.fi/fi/ohjeet  

30 Там само.  

31  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120012, § 9 

32  Ohje aloitteen vastuuhenkilölle Kansalaisaloitteen valmistelu ja vireillepano. https://www.kansalaisaloite.fi/fi/ohjeet  

33діаграму складено за даними джерела: 

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/hae?searchView=pub&orderBy=createdNewest&show=ended  

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/ohjeet
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120012
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/ohjeet
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/hae?searchView=pub&orderBy=createdNewest&show=ended


 

 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ 

Подання петицій до Європейського Парламенту є одним з фундаментальних прав 

громадян ЄС34. Будь-який громадянин, який діє індивідуально або спільно з іншими, може в 

будь-який час скористатися своїм правом на подання петиції до Європейського Парламенту 

відповідно до статті 227 Договору про функціонування Європейського Союзу35. Будь-яка 

юридична особа (наприклад компанія, організація, асоціація) з офісом, розміщеним у 

Європейському Союзі, також може скористатися цим правом. Петиція може мати форму 

скарги, прохання, зауваження/спостереження. Петиція може дати Європейському Парламенту 

можливість звернути увагу на будь-яке порушення прав європейського громадянина 

державою-членом, місцевими органами влади, або іншими установами. 

 

Подати петицію має право: 

● Громадянин ЄС; 

● Резидент країни-члена ЄС; 

● Юридична особа з зареєстрованим офісом в країні-члені ЄС. 

Якщо петиція підписується кількома фізичними чи юридичними особами, підписанти 

можуть призначити представника або заступників представника. Якщо такі представники не 

були призначені, особа, чий підпис є першим, буде розглядатися Європейським Парламентом 

як автор петиції. Предмет петиції повинен стосуватися питання, що входить в поле діяльності 

ЄС (всього існує 44 сфер політики ЄС).  Наприклад: права громадянина ЄС; питання охорони 

навколишнього середовища; захист прав споживачів; вільне пересування людей, товарів, 

послуг; внутрішній ринок; питання зайнятості та соціальної політики; визнання професійної 

кваліфікації; інші проблеми, пов'язані з реалізацією законодавства ЄС. 

Петиція не повинна містити образливу та нецензурну мову. Європейський Парламент не 

може скасовувати рішення, які були прийняті компетентними органами держав-членів ЄС. 

Європейський Парламент не є судовим органом і не має права вести юридичні розслідування, 

виносити вироки/рішення судів держав-членів або спростовувати їх. 

Петиція повинна бути написана однією з офіційних мов ЄС. Після прийняття електронної чи 

паперової петиції до Парламенту, вона спочатку буде зареєстрована системою Європейського 

Парламенту. Вона може бути позначеною як анонімна, їй присвоюється номер. Автор петиції 

відразу отримує повідомлення стосовно прийняття петиції. Після реєстрації петиції 

передаються до Секретаріату Комітету з Петицій Європейського Парламенту для аналізу та 

оцінки36. Секретаріат може зв’язатися з автором петиції з метою отримання додаткової 

інформації. Секретаріат готує резюме до петиції і надає рекомендації членам Комітету з 

Петицій. 

                                                           
34 Petition the EU. https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/petition-eu_en  

35 Consolidated versions of the Treaty on European Union. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT  

36 Guidelines Committee on Petitions. https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/185823/1184468EN.pdf  

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/petition-eu_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/185823/1184468EN.pdf


 

Рішення про допустимість чи недопустимість петиції приймається Комітетом з Петиції 

Європейського Парламенту. Комітет також виносить рішення стосовно внесення петицій в 

порядок денний Комітету.  

У залежності від обставин Комітет з Петицій може: 

● просити Європейську Комісію провести попереднє розслідування стосовно петиції та 

надати інформацію стосовно дотримання законодавства ЄС; 

● надіслати петицію до інших комітетів Європейського Парламенту; 

● підготувати та представити повний звіт Європейському Парламенту на пленарному 

засіданні, чи здійснити візити з метою пошуку фактів до країни чи регіону, зазначених 

в петиції; опублікувати доповідь, що містить зауваження і рекомендації; 

● приймати будь-які інші заходи/дії, які вважатиме за доцільне, щоб вирішити проблему 

або надати доцільну відповідь на запит. 

Засідання Комітету з Петицій, як правило, проходять щомісяця, за винятком серпня, коли 

Парламент перебуває на канікулах. Не всі петиції обговорюються відкрито та розміщуються в 

порядку денному. Автора петиції можуть запросити до дискусії. 

Як правило, петиції, прийняті Європейським Парламентом, стають публічними документами. 

Оригінальні тексти петицій не публікуються і не перекладаються. З метою забезпечення 

приватності, повністю конфіденційні петиції не обговорюються на відкритих засіданнях. 

За результатами досліджень, інструменти політичної участі Європейського Союзу 

сьогодні є дещо фрагментованими. Зокрема, право на подання петиції перетинається із 

інструментом подання скарги Європейському Омбудсмену та Європейській Комісії та з 

правом реєстрації Європейської громадянської ініціативи, European Citizen Initiative (ECI)37. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 European Citizens’ Initiative. https://europa.eu/citizens-initiative/_en  
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  Додаток 138 

The right to petition before the EU Parliament from 1958 to 2020. 

 

                                                           
38 Strengthening the role and impact of petitions as an instrument of participatory democracy. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694837/IPOL_STU(2021)694837_EN.pdf  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694837/IPOL_STU(2021)694837_EN.pdf

