
Методологічні й організаційні засади проведення державного 

статистичного спостереження за ф. №1-ЕД (річна)  



Мета е-демократії: 

 прозорість дій 
влади 

залучення громадян 
до управління 

сприяння 
формуванню 

громадської позиції 

Вузьке розуміння: 
електронний 

супровід прав 
громадян 

Широке розуміння: 
залучення громадян 
через ІКТ до участі у 

процесах 
управління 



е- парламент  

е- законотворення  

е- голосування  

е- правосуддя  

е-медіація (досудове вирішення 
спорів)  

е- навколишнє середовище 
(екологія)  

е- вибори  

е- референдум  

е- ініціативи  

е- голосування  

е- консультації  

е- петиції  

е- політичні компанії 

е- опитування 



Закону України "Про 
звернення 
громадян" 

Закону України "Про 
місцеве самоврядування 
в Україні" 

Концепції розвитку електронної демократії в 
Україні, затвердженої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 08.11.2017 № 797-р. 

Показники звіту формуються з урахуванням положень: 



Як українців ідентифікують в інтернеті? 

Mobile ID 



 Це письмове звернення, надіслане з використанням Інтернету, електронних засобів зв’язку. 

Пропозиція 

(зауваження)
  

- звернення громадян, де висловлюються 

порада, рекомендація щодо діяльності 

державних органів чи посадових осіб. 

Заява 

(клопотання)
  

- звернення громадян із проханням щодо реалізації 

законних прав та інтересів або повідомлення про 

порушення законодавства чи недоліки в діяльності 

органів чи установ, до яких ви звертаєтесь. 

Скарга 

- звернення з вимогою про поновлення прав і захист 

законних інтересів громадян, порушених діями 

(бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, об'єднань громадян, посадових осіб. 

Може бути подано 
окремою особою  
або групою осіб.  

Застосування ЕЦП не 
вимагається. 



Розгляд електронної петиції може бути 
ініційований громадянами шляхом збору підписів на 
офіційному веб-сайті органу влади.  

Електронна петиція розглядається у випадку, 
якщо було зібрано встановлену кількість підписів. 

Електронна петиція, яка набрала встановлену кількість 
підписів, підлягає обов’язковому розгляду органом влади, 
зокрема виноситься на розгляд сесії місцевої ради у 
першочерговому порядку. 

Електронна петиція - це особлива 

форма звернення громадян до органів 

державної влади та місцевих рад з вимогою 
розглянути важливе питання чи вирішити 

проблему. 



Електронні консультації - форма публічних консультацій, що 
передбачає, зокрема, оприлюднення проектів актів органів державної 
влади або питань, що потребують вирішення, для отримання 
пропозицій та зауважень. 

Види е-консультацій 

Електронне опитування  

• опитування задля 
виявлення громадської 
думки з питань, 
віднесених до відання 
місцевого 
самоврядування 

Електронні консультації з 
громадськістю  

• оприлюднення пропозиції 
щодо вирішення певного 
питання з можливістю 
коментування та внесенням 
власних коментарів 

Електронне обговорення 
нормативно-правового акту  

• оприлюднення проекту 
нормативно-правового акту 
органами місцевого 
самоврядування з можливістю 
коментування документу та 
внесенням власних коментарів 



Бюджет участі (громадський бюджет) – механізм, що визначає, на які потреби 

спрямовувати бюджетні кошти. Частина міського бюджету спрямовується на запропоновані 

громадянами проекти, які обираються шляхом електронного голосування.  

Автором проєкту може 
бути громадянин віком 
від 16 років. Він повинен 
детально розписати 
проект: від ідеї – до 
витрат на його 
реалізацію. 



Е-голосування  
з будь-якого публічного питання, 
зокрема участь в опитуваннях, 
виборах, референдумах, що 

передбачає використання 
електронних засобів для 

ідентифікації та підрахунку голосів. 

Е-плебісцит –  
форма консультаційного 

застосування шляхом 
інформаційно-комунікаційних 

технологій та електронних засобів, 
що мають рекомендаційний 

характер для органів державної 
влади. 

Е-референдум –  
всеукраїнський або місцевий 

референдум з використанням 
інформаційно-комунікаційних 

технологій, електронних засобів для 
прийняття громадянами рішень з 

важливих справ держави та 
суспільства на загальнодержавному 

та місцевому рівні. 

Використання 
інших інструментів 

електронної 
демократії 






