Пропонуємо скористатись наступним алгоритмом для підписання петиції Уряду

Проти руйнування системи екстреної медичної допомоги
1. Увійти на сторінку петиції за наступним посиланням
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/1449

2. Натиснути на ярлик "Підписати петицію"

3. У разі якщо ви зареєстровані на цьому сайті петицій, перейдіть до пункту 19 цього алгоритму.
Якщо ви не зареєстровані на цьому сайті, Вам потрібно зареєструватись, для чого натиснути на
ярлик "Реєстрація"

4. На сторінці реєстрації спочатку внесіть відповідні данні включно з № мобільного телефону,
після чого натисніть на ярлик "Отримати SMS код"

5. Далі потрібно дочекатись SMS повідомлення з кодом, який повинен надійти на вказаний Вами
№ мобільного телефону та внести його у графу "Код підтвердження".
6. У графу "Пароль" внесіть будь-яку зручну для Вас комбінацію з цифр (та/або) літер.
7. Обов'язково запишіть її у Вашому особистому нотатку разом з вказаною адресою Е-mail для
участі у наступних акціях з підписання петицій Уряду.
8. Внесіть обраний Вами пароль у графу "Підтвердження паролю".

9. Натисніть на квадратик лівіше слів "Я не робот"
зелена позначка

так, аби там з'явилась

.

10. Процедура реєстрації може запропонувати Вам пройти тест на перевірку прав доступу, у
такому разі натисніть на символ зі стрілками
дії.

(т.з. каптча) та виконайте запропоновані Вам

11. Після успішного проходження (за потреби) тесту поставте відповідні позначки у рядках:
Я згоден отримувати email розсилку
Я надаю згоду на оброблення своїх персональних даних з метою ідентифікації як користувача
сервісу електронних петицій до Кабінету Міністрів України.
12. Натисніть на ярлик "Переглянути реєстраційні данні"

13. Перегляньте Ваші реєстраційні данні. У разі виявлення помилок поверніться на попередню
сторінку та виправте помилки. Для чого натисніть ярлик "Повернення"

14. Після виправлення помилок знову натисніть на ярлик "Переглянути реєстраційні данні"
.
15. Якщо у Ваших реєстраційних даних помилок немає натисніть на ярлик
"зареєструватися"

.

16. Перейдіть до Вашої поштової скриньки та відкрийте лист від адресата
"noreply@petition.kmu.gov.ua"
17. У листі натисніть на гіперпосилання "адресою"

18. За цим посиланням Ви перейдете на сторінку входу до системи "Електронні петиції до
Кабінету Міністрів України".

19. Внесіть у відповідні графи адресу Вашої електронної пошти та пароль. Натисніть на ярлик
"Увійти"

.

20. Знайдіть у переліку петицію "Проти руйнування системи екстреної медичної допомоги" та
натисніть на назву петиції.

21. За цим гіперпосиланням Ви перейдете на сторінку петиції.

22. На цій сторінці натисніть на ярлик "Підписати петицію"

.

23. Якщо ви усе зробили вірно, то маєте отримати повідомлення "Підписано"

24. Вітаємо, Ваш думку враховано.
P.S. Якщо через якісь збої підписати петицію не вдалося, Ви можете спробувати повторити
процедуру кілька раз.

