Інструкція щодо правильного заповнення
електронного звернення громадян
http://city-adm.lviv.ua/services/application
Шановні львів’яни, згідно Закону України «Про звернення громадян»
Ви можете звернутися до Львівської міської ради та її виконавчих органів
із заявою, скаргою, чи пропозицією за допомогою електронного
звернення. Для цього Вам необхідно заповнити аплікаційну форму,
подану на офіційному сайті Львівської міської ради (посилання на цю
аплікаційну форму знаходиться у шапці цієї інструкції). Отже для
правильного заповнення форми Вам необхідно виконати наступні дії:
1. Введіть своє прізвище.

2. Введіть своє ім’я.

3. Введіть своє По батькові.

4. Введіть назву свого населеного пункту.

5. Введіть свою адресу, а саме вулицю і номер будинку через кому.

6. Введіть номер своєї квартири, офісу, тощо.

7. Введіть свою електронну адресу.

8. В разі необхідності Ви можете вказати інші засоби зв’язку з Вами,
серед яких ваша поштова адреса, додаткова електронна адреса,
домашній або мобільний номер телефону.

9. Виберіть тип електронного звернення. Загалом є три види
звернень: Пропозиція, Заява та Скарга. Уважно оберіть тип вашого
звернення, адже від цього буде залежати швидкість його обробки.

10. Опишіть суть порушеного питання. Рекомендується розділити
звернення на дві частини. У першій частині необхідно описати суть
проблеми з якою Ви стикнулися. У другій частині варто навести опис
дій (прохання, вимога чи пропозиція), які на Вашу думку зможуть
вирішити порушене Вами питання.

11. В разі необхідності Ви можете завантажити файл розміром не
більше 20 МБ. Цей файл може мати одне із наступних розширень:
*.doc (Файл MS Word <= 2003), *.docx (Файл MS Word >= 2007), *.xls
(Файл MS Excel <= 2003), *.xlsx (Файл MS Excel >= 2007), *.pdf.

12. В разі необхідності Ви можете завантажити не більше трьох
фотографій, кожна з яких може мати розмір не більший 20 МБ.
Зображення яке завантажується може мати одне з наступних
розширень: *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.tiff, *.bmp.

13. Вкажіть куди необхідно надіслати або повідомити відповідь на
Ваше електронне звернення. Це може бути Ваша поштова адреса,
Ваша електронна адреса або номер Вашого телефону.

14. Надайте згоду на обробку Ваших персональних даних.

15. Підтвердіть, що Ви людина, а не робот.

16. Натисніть кнопку надіслати.

В разі необхідності Ви можете скинути усі введені раніше дані,
натиснувши на відповідну кнопку.

Вітаємо Ви відправили своє електронне звернення 
Розробив: Сінкевич Олексій (НЛТУ України)

