ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ ТА ГОЛОСУВАННЯ ЗА
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ
Якщо ви вже зареєстровні на сайті, натискаємо у правому верхньому
кутку Вхід, якщо ні – то Створити обліковий запис.
Якщо входимо по кнопці Вхід, то у відповідних полях записуємо
адресу електронної пошти та пароль, ставимо галочку Я не робот і
натискаємо кнопку Підтвердити та увійти. Знаходимо необхідну петицію
№22/035625-еп Про термінове ПІДПИСАННЯ Закону України 5240 і
підтримуємо її, натиснувши на кнопку Підтримати.
Якщо створюємо новий обліковий запис, то заповнюємо відповідні
поля у блоці Реєстрація:
 адреса електронної пошти,
 пароль (придумати самому)
 пароль ще раз (той самий, що ввели перший раз).
Потім вводимо зображені символи і ставимо галочку біля тексту
(Шляхом встановлення цього позначення я, відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних», надаю згоду Адміністрації Президента України на обробку моїх
персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної
системи бази персональних даних Адміністрації Президента України з метою
ідентифікації користувачів сервісу електронних петицій Офіційного інтернетпредставництва Президента України та забезпечення дотримання вимог Закону України
«Про звернення громадян».) і натискаємо кнопку Наступний крок. Після цього

на вашу електронну адресу надійде Інструкція з підтвердження реєстрації.
Заходимо на свою електронну пошту, відкриваємо надісланий лист з
Активацією облікового запису і переходимо за посиланням.
На сторінці, що відкрилася у блоці ПЕРЕВІРКА ДАНИХ обираємо За
допомогою Податкового номера. Заповнюємо у полях, що відкрилися,
Прізвище, Ім’я, По батькові, Податковий номер і ставимо галочку біля
тексту (Шляхом встановлення цього позначення я, відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних», надаю згоду Адміністрації Президента України на обробку
моїх персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційнотелекомунікаційної системи бази персональних даних Адміністрації Президента України з
метою ідентифікації користувачів сервісу електронних петицій Офіційного інтернетпредставництва Президента України та забезпечення дотримання вимог Закону України
«Про звернення громадян».). Натискаємо кнопку Перевірити. Після чого

відкриється сторінка з написом:
Завершення перевірки данних
Шановний користувач
Ви обрали процедуру верифікації за допомогою індивідуального податкового
номера.
Така ідентифікація займає 2 робочих дні. Після отримання
підтвердження вашої особи, Вам буде надіслано лист із запрошенням до

початку використання системи Електронних петицій Офіційного вебпредставництва Президента України.
На вашу електронну пошту надійде лист із наступним змістом: Ви
успішно пройшли верифікацію за індивідуальним податковим номером.
Запрошуємо Вас до використання сервісу електронних петицій Офіційного
веб - представництва Президента України. Переходимо за посиланням в
ньому. Далі у відповідних полях записуємо адресу електронної пошти та
пароль, ставимо галочку Я не робот і натискаємо кнопку Підтвердити та
увійти. Знаходимо необхідну петицію №22/035625-еп Про термінове
ПІДПИСАННЯ Закону України 5240 і підтримуємо її, натиснувши на кнопку
Підтримати.

