
              АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
               Інформаційне  управління

                          01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.:255-91-88, 255-91-84; факс:255-92-70

БОГАТИРЮ В.

foi+request-102784-7313axxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.ua

Шановний пане Володимире!

У Єдиній автоматизованій системі роботи з документами у Верховній Раді 
України 18.07.2022 року за вх. № 115885 (964575) зареєстровано Ваш запит на 
публічну інформацію щодо кількості петицій, поданих «через сайт Верховної 
Ради України в період з 2015 року по теперішній час, в розрізі кожного року, 
скільки з них набрали необхідну кількості голосів та яку кількість законів та 

постанов було прийнято Верховною Радою України за результатами розгляду 

таких петицій».

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
(далі – Закон) публічна інформація – це відображена та задокументована 

будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана 

або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 
обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у 
володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації, визначених цим Законом. 

Регламентом Верховної Ради України встановлено, що розгляд та надання 
відповіді на запити на інформацію у Верховній Раді України забезпечуються 
Апаратом Верховної Ради України (абзац другий частини п’ятої статті 3).

Разом з тим, відповідно до пункту 2 розпорядження Голови Верховної 
Ради України від 11 травня 2011 року № 393 «Про забезпечення виконання 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Апараті Верховної Ради 

України» Апарат Верховної Ради не є розпорядником інформації за запитами 

на інформацію щодо інформації, яка може бути створена шляхом 

узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб. 
Враховуючи викладене, за результатом розгляду запиту, в межах 

компетенції,  Управління з питань звернень громадян Апарату Верховної Ради 

України надає наявну інформацію щодо поданих петицій за кожен рік, 
починаючи з 2015 року.

З часу набрання чинності змін до Закону України "Про звернення 
громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції й по теперішній 



час (станом на 19.07.2022 року) на сайті Верховної Ради України оприлюднено 
для збору підписів 2829 електронних петицій, з них 17 електронних петицій в 
установлений строк набрали необхідну кількість голосів на свою підтримку і 
були розглянуті відповідно до вимог закону. А саме:

2015 рік – оприлюднено 246 електронних петицій, жодна не набрала 
необхідну кількість голосів;

2016 рік – оприлюднено 277 електронних петицій, набрала необхідну 
кількість голосів одна електронна петиція "Захистимо професійну освіту 
України! (законопроект "Про професійну освіту" (реєстр. № 3231);

2017 рік – оприлюднено 357 електронних петицій, набрали необхідну 
кількість голосів дві електронні петиції "Про термінове прийняття Закону 
України № 5240" та "Підтримання Закону про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України (щодо фінансування ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації)";

2018 рік – оприлюднено 488 електронних петицій, набрали необхідну 
кількість голосів 4 електронні петиції "Просимо вжити заходів для припинення 
пропаганди гомосексуалізму та захисту традиційних сімейних цінностей", 
"Щодо захисту традиційних сімейних цінностей та інституту сім'ї", "За заборону 
виробництва хутра в Україні" та "Припинити антиукраїнську діяльність 
телеканалів "112 України" та NewsOne";

2019 рік – оприлюднено 730 електронних петицій, набрали необхідну 
кількість голосів 5 електронних петицій "Законодавчо врегулювати канабіс для 
науки та медицини – захистити конституційні права громадян", "В законопроекті 
№10237 не забороняти використання квартир в багатоквартирних житлових 
будинках як закладів тимчасового проживання. Врахувати інтереси підприємців 
малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність за кодами виду 
економічної діяльності 55.20 та 68.20", "Вимагаємо повернути залізничникам, які 
безпосередньо здійснюють організацію залізничних перевезень та забезпечують 
безпеку руху поїздів, право дострокового виходу на пенсію за вислугу років", 
"Захист дітей від сексуального насильства" та "Вони живі, вони все відчувають, 
у них є душа: заборонити тестування косметики на тваринах";

2020 рік – оприлюднено 366 електронних петицій, набрали необхідну 
кількість голосів 3 електронні петиції "Законопроект "Про працю" №2708", "Про 
не розгляд законопроекту № 2681 як такого, що порушує права профспілок в 
Україні" та "Родичі загиблих в українсько-російській війні вимагають створення 
ТСК щодо розслідування можливої державної зради"; 

2021 рік – оприлюднено 236 електронних петицій, набрала необхідну 
кількість голосів одна електронна петиція "Захист спрощеної системи 

оподаткування, шляхом термінового розгляду та прийняття законопроекту 3853-

1 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України щодо запровадження щорічного підвищення 
граничних обсягів доходів для застосування спрощеної системи оподаткування, 
відновлення права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори 

розрахункових операцій, а також скасування корупційного механізму кеш-бек";



2022 рік – оприлюднено 129 електронних петицій, набрала необхідну 
кількість голосів одна електронна петиція "Прошу підтримати зміни до Закону 
про виїзд за кордон під час військового стану українським морякам, на підставі 
наявності в них морських (діючих) документів: паспорт моряка та 
кваліфікаційного свідоцтва, згідно з положенням про "Про затвердження 
Порядку видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та 
суднової команди морських суден" так як вони є спеціалістами критичної 
інфраструктури".

Водночас інформуємо, що інша  запитувана інформація не є певним чином 

відображеною та задокументованою, а її  підготовка потребує  узагальнення, 
спеціальних дій та аналізу великого обсягу матеріалів, що не відповідає  вимогам  

до запиту на публічну інформацію.
Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути 

оскаржені в порядку, визначеному статтею 23 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації».
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