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Т
елефонограма — це службовий доку-
мент, який містить інформацію, пере-
дану по телефону. Телефонограму 
складають, якщо необхідно оперативно 

направити до підвідомчого підприємства, 
установи або організації термінове роз по-
рядження або оповістити адресата про ділову 
нараду, зустріч, засідання, збори, зміну в 
запланованому заході тощо.

Як правило, телефонограму складає, 
офор млює і передає секретар керівника або 
інший працівник підприємства за доручен-
ням керівництва.

Оформлюють телефонограму на загально-
му, спеціальному (додаток 1) чи трафаретно-
му (додаток 2) бланку або на чистих аркушах 
паперу формату А5 в одному примірнику із 
зазначенням таких реквізитів:

назва підприємства;
назва виду документа (ТЕЛЕФОНО-

ГРАМА);
дата документа (датою телефонограми 

є дата її передавання);

реєстраційний індекс документа;
адресат;
текст документа;
підпис;
прізвище і номер телефону виконав ця — 

особи, яка передала документ.
Крім того, вказують також прізвище і но-

мер телефону особи, яка прийняла документ.
Підписує телефонограму керівник підпри-

ємства або відповідальний виконавець. Якщо 
телефонограму передають кільком адреса-
там, то складають список адресатів із зазна-
ченням номерів їхніх телефонів.

Текст телефонограми має бути лаконіч-
ним і чітким. Бажано, щоб його обсяг не пе-
ревищував 50 слів. Крім того, складаючи те-
лефонограму, необхідно уникати слів, які 
рідко вживаються або складно вимовляють-
ся. Літери в прізвищах, які погано сприйма-
ються на слух, треба передавати словами. 
Наприклад, прізвище Дрібко передають так: 
«Данило, Роман, Іван, Богдан, Костянтин, 
Ольга».

Як оформити  
    телефонограму?

Олена Загорецька,
провідний на уко вий співробітник відділу 

до ку мен тоз нав ства Ук раїнсько го на уко во-дослідно го 
інсти ту ту архівної спра ви та до ку мен тоз нав ства, 

канд. іст. на ук, стар ший на уко вий співробітник

ДІЛОВОДСТВО
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ДІЛОВОДСТВО

Додаток 1

ДП «УКРСПЕЦБУД»

ТЕЛЕФОНОГРАМА

Головному інженеру

філії № 2

Розумову Г. В.

06.03.2012 № 12/01-17

Київ

Терміново повідомте про результати досліджень, отримані Вами у від-

рядженні.

Перший заступник

генерального директора                            Байденко                       Р. М. Байденко

Передав:

Референт Луконін

тел. 498-88-99

Час передавання: 10.00

Прийняв:

Секретар Дорошенко

тел. 489-00-01

Передаючи телефонограму, слід дотриму-
ватися такої послідовності:

відрекомендуватися і назвати номер 
свого службового телефону;

назвати вид документа;
продиктувати текст телефонограми і пе-

реконатися в тому, що абонент його правиль-
но записав;

назвати посаду та прізвище особи, яка 
підписала телефонограму;

записати назву посади, прізвище осо-
би, яка прийняла телефонограму, номер її 
службового телефону, час передавання-прий-
мання.

Про передавання-приймання телефоно-
грами роблять відповідний запис у журналі 
реєстрації телефонограм, а бланк із текстом 
телефонограми підшивають до відповідної 

справи. На підприємствах з невеликим обся-
гом документообігу телефонограми запису-
ють від руки в спеціально заведених для цього 
журналах.

Особа, яка приймає телефонограму, по-
винна повністю повторити (зачитати) її текст 
для підтвердження правильності запису. 
Прийнята телефонограма може бути спо-
чатку застенографована або записана за до-
помогою звукозаписувальної техніки, а потім 
розшифрована і надрукована.

Одразу після оформлення прийнятої теле-
фонограми, її передають на ознайомлення по-
садовій особі, на ім’я якої вона адресована (як 
правило, керівнику або одному з його заступ-
ників). Розглянуті керівництвом телефоногра-
ми подаються згідно з резолюціями у відпо-
відні структурні підрозділи на виконання.
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ДІЛОВОДСТВО

Додаток 2

ПАТ «Коровай» Дочірнє підприємство «Колос»

Передав Сміщенко

тел. 345 67 89

Прийняв Рогозін

тел. 987 65 43

ТЕЛЕФОНОГРАМА

19.03.2012 № 89 Час передавання: 14 год. 15 хв.

Проведення наради з питань впровадження електронного документообігу пере-

носиться на 30 березня 2012 р. Реєстрація учасників — з 9.30. Початок наради о 10.00.

Голова правління                           Попельницький                       О. С. Попельницький

РЕКЛАМА

KU_03_2012_fin.indd   81KU_03_2012_fin.indd   81 23.02.2012   14:57:1823.02.2012   14:57:18


