
Алгоритм дій 

щодо підтримки петиції до Президента України  
 

1. Зайдіть на сайт Президента України (http://www.president.gov.ua), 

влівому  верхньому куті натисніть курсором на  ярлик «Подати петицію» . 

 

2. Необхідно знайти петицію, яку Ви підтримаєте .  

Для цього натисніть в правому куті кнопку «Пошук електронних 

петицій», відкриється вікно пошуку петицій.  

Необхідно ввести номер петиції або прізвище її автора (краще номер). 

Відкриється вікно з посиланням на відповідну петицію, натисніть щоб 

перейти на сторінку самої Петиції (буде вказано автора петиції, її номер та 

дату подачі, зміст петиції)   
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Вікторович 
Уважно вивчить цю інформацію , оскільки на сайті Президента дуже 

часто реєструється декілька схожих по назві петицій . Якщо Ви 

переконались, що це саме та петиція – виконуйте наступні дії. 

В нижній правій частині знаходимо ярлик  «Для того, щоб підтримати 

петицію, необхідно авторизуватися» , натискаємо курсором на слові 

«авторизуватися» . 

ВАРІАНТ І, ЯКЩО  ВИ  ЗАРЕЄСТРОВАНІ  НА САЙТІ  ПЕТИЦІЙ 

 

3. Введіть адресу вашої електронної пошти  та пароль (рис.1). 

 

4. Поставте позначку  в графі  «Я не робот»  і натисніть  «Увійти» (рис.1) . 

Рис. 1 

 

http://www.president.gov.ua/


 

5. Якщо кнопка «Підписатися» активна (жовтого кольору) - натисніть її.  

 

Все!   Петиція підписана! 

 

 

 

ВАРІАНТ 2,  ЯКЩО ВИ НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНІ НА САЙТІ ПРЕЗИДЕНТА,   

НЕОБХІДНО ПРОЙТИ   ПРОЦЕДУРУ РЕЄСТРАЦІІ 

 

6. Введіть прізвище, ім’я, по  батькові, адресу електронної пошти, пароль  

(не менше 6-ти символів, запам’ятайте його, у подальшому ви маєте ним 

користуватись) , ще раз пароль (той самий) (рис.2). 

 

7. Поставте позначки у графі  «Я не робот» та «Даю згоду на обробку 

своїх персональних даних» (рис.2). 

 

8. Натисніть «Зареєструватися» (рис.2). 

 

РИС.2 

 
 

9. Через 1-2  хвилини на Вашу електронну пошту має прийти лист, в 

якому буде вказано електронне посилання, на яке ви маєте натиснути 

курсором.  

Після цього буде відкрито вікно для перевірки ваших даних. 

Вам буде запропоновано обрати одну із трьох форм ідентифікації особи, 

рекомендуємо зробити позначку в графі «За допомогою податкового 

номеру» (ідентифікаційний  код) та вказати свої дані: прізвище, ім’я, по 

батькові (рис.3) . 

Також поставте позначку у графі  «Даю згоду на обробку своїх 

персональних даних» (рис.3). 



Натисніть «Перевірити». 

Рис.3 

 
 

 

10. Ви  отримаєте повідомлення, що протягом 1 -2 днів на вашу 

електронну пошту надійде інформація про  запрошення  до користування 

системою електронних петицій. 

 

11. Це надасть вам право  заходити на сайт Президента та підписувати 

петиції, у порядку визначеному для зареєстрованих користувачів. Дивись 

«ВАРІАНТ І» . 
 

 

 

Примітка 

Внизу тексту Петиції можна за посиланням побачити її 

підписантів. 

Час, який відведено для підтримки петиції складає три місяці, 

кількість підписів має бути не менше 25 тисяч. 


