ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

Правильно
оформлюємо
реквізити бланка
БЛАНК СЛУЖБОВОГО ДОКУМЕНТА — ЦЕ УНІФІКОВАНА ФОРМА СЛУЖ
БОВОГО ДОКУМЕНТА З НАДРУКОВАНОЮ ПОСТІЙНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
РЕКВІЗИТІВ І НАЯВНИМ МІСЦЕМ ДЛЯ ФІКСУВАННЯ ЇХ ЗМІННОЇ
ІНФОРМАЦІЇ. БЛАНКИ ЧИ НЕ ЩОДНЯ ВИКОРИСТОВУЮТЬ У СВОЇЙ
РОБОТІ СЕКРЕТАРІ. ЩОБ УНИКНУТИ ПОМИЛОК ПІД ЧАС ЇХ ОФОРМ
ЛЕННЯ ННЯ, ПРОПОНУЄМО ОЗНАЙОМИТИСЯ ЗІ СТАТТЕЮ, В ЯКІЙ
ДОКЛАДНО ОПИСАНІ РЕКВІЗИТИ БЛАНКІВ

ОЛЕКСАНДР ГАРАНІН,
канд. іст. наук, директор Українського науково дослідного інституту
архівної справи та документознавства

Н

езважаючи на численні публікації щодо оформлен
ня службових (зокрема, організаційно розпоряд
чих) документів, підготовлені на підставі вимог
Національного стандарту України «Державна уніфікована
система документації. Уніфікована система організаційно
розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання доку
ментів» (далі — ДСТУ 4163–2003), установи, підприємства й
організації (далі — організація) припускаються суттєвих по
милок як під час проектування та виготовлення бланків, так і
оформлюючи на бланках конкретні службові документи. По
милки, на превеликий жаль, трапляються під час використання
майже кожного реквізиту. Тому сьогодні пропонуємо уважно
ознайомитися із загальними вимогами до всіх установлених
ДСТУ 4163–2003 видів бланків, складом реквізитів кожного
конкретного виду бланка й особливостями оформлення від
повідних реквізитів.
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ДІЛОВОДСТВО

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИГОТОВЛЕННЯ БЛАНКІВ

Полезная информация

Умения и навыки

Работа с документами

Для виготовляння бланків організаційнорозпорядчих
документів (наказів, розпоряджень, положень, протоколів,
актів, листів тощо) слід використовувати аркуші паперу фор
мату А4 (210 × 297 мм) та А5 (210 × 148 мм).
Для оформлення документів у вигляді таблиць дозво
ляється використовувати бланки формату А3 (297 × 420 мм).
Для оформлення резолюцій і доручень використовують
бланки формату А6 (105 × 148 мм).
Розмір полів у бланках має бути таким:
• ліве поле — 30 мм
• праве поле — 10 мм ;
• верхнє й нижнє поля — 20 мм.
Бланки документів виготовляють друкарським способом
тільки на білому папері високої якості фарбами насичених ко
льорів.
Залежно від характеру діяльності організації за рішенням її
керівника бланки можуть виготовлятися й за допомогою
офісної комп’ютерної техніки.
Бланки проектують відповідно до схем, установлених
ДСТУ 4163–2003, в яких позначено фіксовані межі зон роз
ташування реквізитів (додатки 1, 2). Кожну зону призначе
но для розташування певних реквізитів.
Реквізити розміщують у межах, зафіксованих у схемах, з
допуском + 2 мм.
При виготовленні бланка можна використовувати один із
двох установлених ДСТУ 4163–2003 варіантів розташування
реквізитів — кутовий або поздовжній.
Згідно з ДСТУ 4163–2003 установлено такі види бланків
документів:
• загальний бланк організації для створення різних
видів документів (без зазначення в бланку назви виду доку
мента) (додаток 3), окрім листа;
• бланк листа (додаток 4, 5);
• бланк конкретного виду документа (із зазначенням у
бланку назви виду документа) (додаток 6), окрім листа.
На основі загального бланка організації можна розробля
ти бланки структурних підрозділів організації і (або)
бланки посадових осіб у тому разі, якщо керівники струк
турних підрозділів чи відповідні посадові особи мають право
підписувати документи в межах своїх повноважень, визначе
них у розпорядчих документах організації.

Секретарь референт, № 02 (134), 2014
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Додаток 1

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

Схема розташування реквізитів і меж зон на кутовому бланку формату А4
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Додаток 2

Полезная информация

Умения и навыки

Работа с документами

Схема розташування реквізитів і меж зон на поздовжньому бланку формату А4

Секретарь референт, № 02 (134), 2014
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Додаток 3

Зразок поздовжнього загального бланка організації
УКРДЕРЖАРХІВ

Работа с документами

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВОДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
(УНДІАСД)
ДКУД __________

(місце для назви виду документа)
Київ

№ _________

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

_____________
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Додаток 4

Зразок кутового бланка листа організації

Работа с документами

ДЕРЖАВНА
АРХІВНА СЛУЖБА
УКРАЇНИ
УКРДЕРЖАРХІВ

Полезная информация

Умения и навыки

вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110
Тел. 277 27 77, факс 277 36 55
E mail: mail@archives.gov.ua
Web сайт: http://www.archives.gov.ua
Код ЄДРПОУ 37552598
__________________ № _______________
На № _____________ від _______________

Секретарь референт, № 02 (134), 2014
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Додаток 5

Зразок поздовжнього бланка листа організації

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ»
Работа с документами

вул. Кирпоноса, 10/8, м. Київ, 03190, тел./факс (044) 591 56 81
E mail: kpuzhg@rambler.ru
Код ЄДРПОУ 31731838
На № _______________ від ____________

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

________________ № __________________
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Додаток 6

Зразок поздовжнього бланка конкретного виду документа

Работа с документами

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

№ _________

Полезная информация

Умения и навыки

_____________

Секретарь референт, № 02 (134), 2014
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Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

Відповідно до ДСТУ 4163–2003, для виготовлення бланків
організаційно розпорядчих документів максимально викори
стовують такі реквізити (див. додатки 1, 2):
• зображення Державного герба України, Герба Автоном
ної Республіки Крим — 01;
• зображення емблеми організації чи товарного знака
(знака обслуговування) — 02;
• зображення нагород — 03;
• код організації за Єдиним державним реєстром підпри
ємств та організацій України (далі — ЄДРПОУ) — 04;
• назва організації вищого рівня — 06;
• назва організації — 07;
• назва структурного підрозділу організації — 08;
• довідкові дані про організацію — 09;
• назва виду документа — 10;
• місце складання або видання документа — 14;
• текст документа — 21 (у разі застосування уніфікованих
текстів документів, так званих текстових шаблонів).
Реквізити, що потребують обмежувальних позначок:
• код форми документа за Державним класифікатором
управлінської документації (далі — ДКУД) — 05;
• дата документа — 11;
• реєстраційний індекс документа — 12;
• посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на
який дають відповідь, — 13;
• адресат — 16;
• резолюція — 18;
• заголовок до тексту — 19;
• відмітка про контроль — 20.
Проте не всі зазначені реквізити можуть одночасно бути
зафіксовані на бланку. Навпаки, наявність одних із них виклю
чає необхідність фіксування інших, про що докладніше описа
но нижче.
Реквізит 01 слід розташовувати по центру над реквізи
том 06 (за його відсутності — над реквізитом 07).
Реквізити 06, 07, 08, 09, 10, обмежувальні відмітки для рекві
зитів 11, 12, 13 у межах зон розташування реквізитів слід роз
міщувати одним із способів:
• центрованим (початок і кінець кожного рядка реквізиту
однаково віддалені від меж зони розташування реквізитів);
• прапоровим (кожний рядок реквізиту починається від
лівої межі зони розташування реквізитів).
На бланках організацій — суб’єктів України, що мають пра
во (згідно із Законом України «Про засади державної мовної
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Работа с документами

політики» від 3 липня 2012 року № 5029 VI) використовувати
поряд з українською мовою мови національних меншин,
реквізити 06, 07, 08, 09 друкують українською мовою та мо
вою національної меншини на одному рівні поздовжнього
бланка. Державний герб України та Герб Автономної Рес
публіки Крим на таких бланках проставляють у центрі верх
нього поля (додаток 7).
Організації, що ведуть листування з постійними іноземни
ми кореспондентами, можуть виготовляти бланки, реквізити
яких зазначають двома мовами: ліворуч — українською, пра
воруч — іноземною (додаток 8).
Бланки, що містять реквізити, наведені іноземною мовою,
застосовувати в межах України не рекомендовано.

Умения и навыки

Залежно від характеру діяльності організації її бланки можна
обліковувати. Порядкові номери проставляють нумератором,
друкарським або іншим способом на нижньому полі зворот
ного боку або на лівому полі лицьового боку бланка.

СКЛАД РЕКВІЗИТІВ
ЗАГАЛЬНОГО БЛАНКА ОРГАНІЗАЦІЇ

Секретарь референт, № 02 (134), 2014

Полезная информация

Загальний бланк організації максимально може містити
такі реквізити:
• зображення Державного герба України, Герба Автоном
ної Республіки Крим — 01
або
зображення емблеми організації чи товарного знака (зна
ка обслуговування) — 02;
• зображення нагород — 03;
• назва організації вищого рівня — 06;
• назва організації — 07;
• назва структурного підрозділу — 08;
• місце складання або видання документа — 14.
Крім того, на загальному бланку дозволяється розміщува
ти обмежувальні позначки для реквізитів:
• код форми документа за ДКУД — 05;
• дата документа — 11;
• реєстраційний індекс документа — 12;
• заголовок до тексту — 19;
• відмітка про контроль — 20.
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Додаток 7

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ
В АВТОНОМНІЙ
РЕСПУБЛІЦІ КРИМ
вул. Кечкеметська, 3, м. Сімферополь, 95050
Тел./факс (0652) 22 82 61
E mail: archiv@home.cris.net
Web сайт: http://daark.org.ua

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
В АВТОНОМНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
ул. Кечкеметская, 3, г. Симферополь, 95050
Тел./факс (0652) 22 82 61
E mail: archiv@home.cris.net
Web сайт: http://daark.org.ua

______________________ № ______________

На № _______________ від ____________

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

Зразок бланка листа організації, оформленого
українською мовою та мовою національної меншини
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Додаток 8

МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
вул. Грушевського, 12/2, Київ, 01008
Тел. 253 93 94, факс: 226 31 81
E mail: meconomy@me.gov.ua
www.me.gov.ua

MINISTRY
OF ECONOMIC DEVELOPMENT
AND TRADE OF UKRAINE
12/2 Grushevskogo Str., Kyiv, 01008
Tel. 253 93 94, fax 226 31 81
E mail: meconomy@me.gov.ua
www.me.gov.ua

На № _______________ від ____________

Полезная информация

Умения и навыки

______________________ № ______________

Работа с документами

Зразок бланка листа, реквізити якого
зазначають двома мовами

Секретарь референт, № 02 (134), 2014
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Немає потреби на загальному бланку організації зазнача
ти довідкові дані про організацію та її ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ. Якщо ж такі дані внесено до загального блан
ка, то його слід уважати бланком листа.

СКЛАД РЕКВІЗИТІВ БЛАНКА
КОНКРЕТНОГО ВИДУ ДОКУМЕНТА

Умения и навыки
Полезная офисного
информация
Страничка
работника

Работа с документами

Бланк конкретного виду документа, окрім листа, макси
мально може містити такі реквізити:
• зображення Державного герба України, Герба Автоном
ної Республіки Крим — 01
або
зображення емблеми організації чи товарного знака (зна
ка обслуговування) — 02;
• назва організації вищого рівня — 06;
• назва організації — 07;
• назва структурного підрозділу — 08;
• назва виду документа — 10;
• місце складання або видання документа — 14;
• текст документа — 21 (у разі застосування уніфікованих
текстів документів, так званих текстових шаблонів).
На бланку конкретного виду документа дозволяється роз
міщувати обмежувальні позначки для таких реквізитів:
• код форми документа за ДКУД — 05;
• дата документа — 11;
• реєстраційний індекс документа — 12;
• заголовок до тексту — 19;
• відмітка про контроль — 20.

СКЛАД РЕКВІЗИТІВ БЛАНКА ЛИСТА
Бланк листа організації максимально може містити такі
реквізити:
• зображення Державного герба України, Герба Автоном
ної Республіки Крим — 01
або
зображення емблеми організації чи товарного знака (зна
ка обслуговування) — 02;
• код організації за ЄДРПОУ — 04;
• назва організації вищого рівня — 06;
• назва організації — 07;
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Работа с документами

•назва структурного підрозділу — 08;
•довідкові дані про організацію — 09.
На бланку листа рекомендовано розміщувати обмежуваль
ні позначки для розташування таких реквізитів:
• дата документа — 11;
•реєстраційний індекс документа — 12;
• посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на
який дають відповідь, — 13;
• адресат — 16;
• резолюція — 18;
• заголовок до тексту — 19;
• відмітка про контроль — 20;
• текст документа — 21.

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ Й РОЗТАШУВАННЯ
ОСНОВНИХ РЕКВІЗИТІВ БЛАНКА

Секретарь референт, № 02 (134), 2014

Полезная информация

Умения и навыки

Зображення Державного герба України розміщують на
бланках документів відповідно до Постанови Верховної Ради
України «Про Державний герб України» від 19 лютого 1992 ро
ку № 2137 ХІІ, а зображення Герба Автономної Республіки
Крим — відповідно до нормативно правових актів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим.
Зображення Державного герба України, Герба Автономної
Республіки Крим на бланках з кутовим розташуванням
реквізитів розміщують на верх
ньому полі бланка по центру над
ОРГАНІЗАЦІЯМ, ЯКІ НЕ
рядками з назвою організації, а
ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЕРЖАВНУ
на бланках з поздовжнім розта
СИМВОЛІКУ, ДОЗВОЛЕНО
шуванням реквізитів — у центрі
РОЗТАШОВУВАТИ НА ЇЇ МІСЦІ
верхнього поля. Розмір зобра
ЗОБРАЖЕННЯ ЕМБЛЕМИ
ження: висота — 17 мм, ширина —
ОРГАНІЗАЦІЇ ЧИ ТОВАРНОГО ЗНАКА
12 мм.
(ЗНАКА ОБСЛУГОВУВАННЯ) НА
Зображення емблеми орга
ВЕРХНЬОМУ ПОЛІ ДОКУМЕНТА
нізації чи товарного знака (зна
ка обслуговування) відповідно до
положення (статуту) про організацію розміщують з лівого боку
від назви організації. Це зображення не відтворюють на блан
ку, якщо на ньому розміщено зображення Державного герба
України.
Зображення емблеми організації чи товарного знака (зна
ка обслуговування) реєструють згідно з установленим по
рядком.
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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Організаціям, які не використовують державну символіку,
дозволено розташовувати на її місці зображення емблеми ор
ганізації чи товарного знака (знака обслуговування) на верх
ньому полі документа.
Назву організації вищого рівня
на
бланку
слід зазначати скороче
НАЗВА ВИДУ ДОКУМЕНТА НА
но.
Тільки
якщо не існує офіційно
БЛАНКУ МАЄ ВІДПОВІДАТИ НАЗВІ,
го
скорочення
цієї назви, її зазна
ЗАФІКСОВАНІЙ У ПЕРЕЛІКУ ФОРМ,
чають
повністю.
ЗАПРОВАДЖЕНИХ В ОРГАНІЗАЦІЇ.
Назву організації — автора до
ТАКИЙ ПЕРЕЛІК МАЄ МІСТИТИ
НАЗВИ УНІФІКОВАНИХ ФОРМ
кумента пишуть повністю, як зазна
ДОКУМЕНТІВ ЗГІДНО З ДКУД І НАЗВИ
чено в положенні (статуті) про орга
ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО
нізацію. Нижче повної назви (окре
ВІДПОВІДАЮТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОмим рядком у центрі) розміщують
ПРАВОВОМУ СТАТУСУ ОРГАНІЗАЦІЇ,
скорочену назву організації, якщо її
ЗАКРІПЛЕНОМУ В ПОЛОЖЕННІ
офіційно зафіксовано в зазначеному
(СТАТУТІ) ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
положенні (статуті). Скорочену на
зву зазначають у дужках або без них.
Назву структурного підрозділу організації, зокрема
відокремленого структурного підрозділу, зазначають на бланку
тільки тоді, коли він є автором документа, і розміщують нижче
назви організації.
Довідкові дані про організацію містять: поштову адресу й
інші відомості (номери телефонів, телефаксів, телексів, рахунків
у банку, адресу електронної пошти тощо). Ці дані розміщують на
бланку нижче назви організації чи структурного підрозділу.
Реквізити поштової адреси зазначають відповідно до Правил
надання послуг поштового зв’язку, затверджених відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року
№ 270, у такій послідовності: назва вулиці, номер будинку, но
мер корпусу чи офісу (за потреби), назва населеного пункту,
району, області, поштовий індекс.
Код організації за ЄДРПОУ проставляють на бланку після
реквізиту «Довідкові дані про організацію».
Назву виду документа зазначають на бланку конкретно
го виду документа. Також можна зазначити цю назву й на за
гальному бланку безпосередньо під час оформлення різних
видів документів, окрім листів.
Назва виду документа на бланку має відповідати назві, за
фіксованій у переліку форм, запроваджених в організації. Та
кий перелік має містити назви уніфікованих форм документів
згідно з ДКУД і назви інших документів, що відповідають ор
ганізаційно правовому статусу організації, закріпленому в по
ложенні (статуті) про організацію.
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Работа с документами

Місце складання або видання документа зазначають в
усіх документах, окрім листів, за умови, що відомості про гео
графічне місцезнаходження організації — автора документа
не входять до назви цієї організації, зазначеної на бланку.
Місце складання або видання документа має відповідати
офіційній географічній назві населеного пункту згідно з
адміністративно територіальним поділом України. Приклади:
м. Одеса; смт Гостомель; с%ще Озерне; с. Березівка. У разі за
значення в цьому реквізиті столиці «Київ» скорочення «м.» не
застосовують.

НОРМАТИВНОПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В СТАТТІ
Закон України «Про засади державної мовної політики» від 3 липня 2012 року № 5029 VI
Національний стандарт України «Державна уніфікована система документації.
Уніфікована система організаційно розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання
документів» (ДСТУ 4163 2003)

Умения и навыки

Постанова Верховної Ради України «Про Державний герб України» від 19 лютого 1992 ро
ку № 2137 ХІІ

реклама

Полезная информация

Правила надання послуг поштового зв’язку, затверджені відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року № 270

Секретарь референт, № 02 (134), 2014

31

