Як проголосувати за
петицію?

електронну

Спершу потрібно перейти на офіційний сайт електронних петицій та
знайти необхідну петицію. В нашому випадку перейти за наступним
посиланням :
https://petition.president.gov.ua/petition/35625

Далі для того, щоб отримати змогу проголосувати за петицію, потрібно
здійснити авторизацію у системі, скориставшись наступним посиланням:

Після цього буде відображена форма у якій потрібно ввести дані
користувача, які він вказував при реєстрації.

Якщо ж процедури такої як реєстрація не здійснювали, то потрібно
скористатись посиланням на реєстрацію нового користувача(виділено
жовтим кольором на рисунку), після чого буде запропоновано ввести
адресу електронної скриньки та пароль користувача до системи(дані за
допомогою яких, користувач буде авторизовуватись у системі).

Після введення інформації, потрібно натиснути на кнопку, що
знаходиться у нижній частині форми реєстрації.
Далі користувачу повідомляється про те, що йому на електронну
скриньку відправлено лист в якому міститься посилання, за яким потрібно
перейти для того щоб підтвердити, що то дійсно є його діючою
електронною скринькою.

На наступному рисунку продемонстровано приклад вхідного листа, та
виділено рядок посилання за яким потрібно перейти для продовження
реєстрації у системі електронних петицій.

Перейшовши за зазначеною адресою в електронному листі, перед
користувачем буде представлений розділ перевірки даних, тобто
ідентифікації на існуючу особу.
У системі зазначити свою особу можна трьома способами:
- за допомогою зареєстрованого запису в Приват Банк;
- за допомогою електронно-цифрового підпису;
- за допомогою Ідентифікаційного номеру.
Далі продемонстровано форму, перевірки даних за допомогою податкового
номера, на якій потрібно заповнити лише 4-и поля – ПІБ та власне
податковий номер.

Після заповнення полів потрібно натиснути на кнопку, підтвердження дії,
яка знаходиться у нижній частині форми перевірки даних.

Далі слід очікувати листа на електронну скриньку, у якому йтиметься
про те що Вас варифіковано, тобто буде надано доступ до сервісу із
можливістю здійснювати підписи під петиціями.

Отримавши лист, потрібно перейти за в казаною в листі адресою, та в
формі авторизації ввівши адресу електронної скриньки та пароль, що
вказувались при реєстрації.
Авторизувавшись,
потрібно
перейти
на
потрібну
петицію(https://petition.president.gov.ua/petition/35625), та натиснути на
кнопку «Підписатися».

