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ЩО ТАКЕ СТАНДАРТ ЯК ТАКИЙ?

Стандарт — це нормативний документ,
затверджений центральним органом виконавчої
влади, що встановлює для загального і
неодноразового використання правила, настанови
або характеристики щодо діяльності та
результатів, додержання яких є обов'язковим, та
спрямований на досягнення оптимального
ступеня впорядкованості в певній сфері



З 01.09.2021 року організаційно-розпорядчі та 

інші документи (накази, штатний розклад, 

довідки, службові листи тощо) слід 

оформлювати по-новому. Які реквізити тепер є 

обов’язковими, без яких документ не матиме 

юридичної сили? 

Аналізуємо норми нового стандарту 

ДСТУ 4163:2020



Розділ 1. Сфера застосування 
ДСТУ 2020 УСТАНОВЛЮЄ

• вимоги до змісту та місця розміщення 
реквізитів у документах;

•склад реквізитів /їх 32/ документів;

• вимоги до бланків та оформлення документів;

•вимоги до виготовлення документів.

ДСТУ 2020 поширюється на документи, що 
складаєте як на папері, так і на електронних носіях

пункт 1.2.ДСТУ 2020



ВИМОГИ ДСТУ ПОШИРЮЮТЬСЯ 
НА ДОКУМЕНТИ:

-організаційні: положення, статути, 
посадові інструкції, штатні розписи тощо

-розпорядчі: рішення, накази, розпорядження

-інформаційно-аналітичні: довідки, протоколи, 
акти, листи тощо

документи створюються в результаті діяльності закладу 
незалежно від їхнього функціонально-цільового 
призначення, від носія інформації та 
незалежно від рівня і масштабу діяльності

Пункт 1.1. ДСТУ 2020



Розділ 4. Склад реквізитів  Обов’язкові 
реквізити, що мають бути в кожному документі

• найменування юридичної особи (04);

• назва виду документа (не зазначають на листах) (09);

• дата документа (10);

• реєстраційний індекс документа (11);

• заголовок до тексту документа (19);

• текст документа (20);

• підпис (для електронних документів — електронний підпис або 
електронна печатка, якщо немає електронного підпису) (22).

Саме обов’язкові реквізити надають документу 
юридичної сили та доказовості.

пункт 4.4. ДСТУ 2020



ІНШІ РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТІВ
01 — зображення Державного Герба України

02 — зображення емблеми юридичної особи

03— найменування юридичної особи вищого рівня

05— найменування структурного підрозділу юридичної 
особи

16 — гриф затвердження документа

21—відмітка про наявність додатків

22— підпис

23— відбиток печатки

24— віза документа

25— гриф погодження (схвалення) документа 

пункт 4.4. ДСТУ 2020



Розділ 5 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА РОЗТАШУВАННЯ 
ДОКУМЕНТІВ 

.
01 — зображення Державного Герба України

Зображення Державного герба України на бланках розміщують 
на верхньому полі над серединою рядків із найменуванням 
юридичної особи, у центрі верхнього поля. 

Розмір зображення: висота — 17 мм, ширина — 12 мм.

02 — Зображення емблеми юридичної особи 

розміщують на бланку документа з лівого боку від найменування 
юридичної особи

Розміри зображення емблеми юридичної особи не обмежуються. 
Але рекомендована висота зображення — не більша ніж 17 мм.

.
пункт 5.1., 5.2. ДСТУ 2020



03— найменування юридичної особи вищого рівня

Найменування юридичної особи вищого рівня зазначають 
скорочено. Якщо немає офіційного скорочення цього 
найменування, то його зазначають повністю.

Найменування юридичної особи вищого рівня розміщують вище 
найменування юридичної особи — автора документа.

04— найменування юридичної особи має відповідати 
повному найменуванню, зазначеному в положенні (статуті) 
про юридичну особу

Найменування закладу зазначається ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ 
напівжирним прямим шрифтом /без лапок/

Вимоги до написання найменування юридичної особи та 
особливості найменування окремих юридичних осіб установлені 
наказом Міністерства юстиції України 05 березня 2012 року 
№368/5

пункт 5.3., 5.4.ДСТУ 2020



05— найменування структурного підрозділу юридичної особи

Найменування структурного підрозділу юридичної особи, зокрема 
відокремленого структурного підрозділу, зазначають у разі, якщо 
структурний підрозділ є автором документа, і розміщують 
нижче найменування юридичної особи.

Довідкові дані про юридичну особу (поштову адресу, 
номери телефонів, телефаксів, рахунків у банку, адресу 
електронної пошти, адресу офіційного вебсайту тощо). Ці 
дані розміщують нижче найменування юридичної особи або 
структурного підрозділу.

Реквізити поштової адреси зазначають у такій 
послідовності: назва вулиці, номер будинку, номер корпусу 
чи офісу (за потреби), назва населеного пункту, району, 
області, поштовий індекс.

пункт 5.5., 5.6. ДСТУ 2020



ПРИКЛАДИ:

•адресування до юридичної особи подаються в 
називному відміннику: Обласний методичний 
центр мистецької освіти  або ОМЦМО

адресування документа керівнику юридичної 
особи або його заступнику – в давальному 
відміннику:
Директору ОМЦМО Тетяні ШЕВЧЕНКО

15 – адресат
адресатами документа можуть бути юридичні особи, їхні 
структурні підрозділи, конкретні посадови особи 

пункт 5.15.ДСТУ 2020



10 – дата документу 
це, відповідно, дата його підписання, 
затвердження, прийняття, реєстрації або 
складення. 
Дату оформлюють цифровим або словесно-
цифровим способом.
07.02.2022  або 07 лютого 2022 року

Цифровим – під час службового листування (якщо 

використовуємо цифровий спосіб для дати документа, не 

пишемо «року»)

Словесно-цифровим – складання нормативних актів 

(накази, розпорядження) пункт 5.10. ДСТУ 2020



ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

(ОНМЦПК) 

вул. Студентська 5/6,  м. Харків, 61024 тел. +38 (057) 704 13 54

e-mail: onmc_pk@ukr.net https://onmcpk.kh.ua

07.12.2022__________№ 01-10/45

на № 07-23/345 від 07.02 2022

Ректору Національної академії 

керівних кадрів культури і 

мистецтв, доктору філософії

Василю ЧЕРНЕЦЮ

01

03

04

10
15



16. – Гриф затвердження 

Гриф затвердження розміщують у правому верхньому
куті першого аркуша документа.

25. – Гриф погодження

Гриф погодження (схвалення) документа розміщують
нижче від реквізиту «Підпис» на лицьовому боці
останнього аркуша документа або на зворотному боці,
якщо місця для нього на лицьовому боці останнього
аркуша не вистачає.

пункт 5.16., 5.25.ДСТУ 2020



ПРИКЛАДИ ДО РЕКВИЗИТУ 16.

Гриф затвердження документа складається зі слів ЗАТВЕРДЖУЮ або 
ЗАТВЕРДЖЕНО (без лапок):

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ОМЦМО

____________ Тетяна ШЕВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ директора ОММЦМО

від_______ №______



ПРИКЛАДИ ДО РЕКВИЗИТУ 25.
Гриф погодження (схвалення) документа складається зі слів  
ПОГОДЖУЮ або ПОГОДЖЕНО (без  лапок), ним оформлюють 
зовнішнє погодження або схвалення документів:

ПОГОДЖУЮ

Заступник директора ОМЦМО

_________ Вікторія ЖУРБА

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання методичної ради

Дата___ №____



ЗАГОЛОВОК ДО ТЕКСТУ ДОКУМЕНТА 19 реквізит.

Заголовок до тексту документа має містити 
стислий виклад основного смислового 
аспекту змісту документа.

Заголовок до тексту документа має бути 
коротким, граматично узгодженим із 
назвою документа, точно передавати зміст 
тексту та відповідати на запитання «про 
що?», «чого?», «кого?».

пункт 5.19ДСТУ 2020



ПРИКЛАД  до 19 реквізиту

Наказ (про що?): Про надання відпустки…

Лист (про що?):   Щодо теплопостачання…

Протокол (чого?): Засідання атестаційної комісії…

Посадова інструкція (кого?): методиста

Заголовок до тексту документа пишемо маленькими 
літерами, за бажанням — напівжирним шрифтом. 

Якщо в заголовку згадуємо особу, то вказуємо Власне ім’я та 
Прізвище у відповідному відмінку — давальному чи 
родовому: Про прийняття на роботу Василя 
СОКОЛЕНКА



Текст документа 20 реквізит
Текст документа має містити інформацію, заради 
фіксування якої його було створено, і стосується того 
питання, яке сформульоване в заголовку до тексту 
документа.

Інформацію в тексті документа потрібно подавати стисло, 
грамотно, зрозуміло та об’єктивно. Текст документа не 
може містити повторів, а також слів і зворотів, що не 
несуть змістового навантаження.

Документи складають українською мовою крім випадків, 
передбачених законодавством про мови в Україні. 

Документи ж, адресовані державним органам, складають 
лише українською мовою.

пункт 5.20.ДСТУ 2020



Відмітка про наявність додатків 
21 реквізит

Відмітку про наявність додатків, повну 
назву яких наводять переважно в тексті 
супровідного листа, оформлюють після 
тексту листа перед підписом.

Приклад:

Додаток: на 5 арк. у 2 прим.

пункт 5.21. ДСТУ 2020



ПІДПИС ДОКУМЕНТА.  22 реквізит.
Підпис має містити найменування посади особи, яка підписує 
документ.

у повній формі, якщо документ надрукований не на бланку:

Приклад: Директор ОМЦМО     підпис Тетяна ШЕВЧЕНКО

у скороченій — на документі, надрукованому на бланку, 
особистий підпис,  власне ім’я і прізвище:

Приклад: Директор             підпис Тетяна ШЕВЧЕНКО

У разі відсутності керівника документ підписує особа, яка 
виконує його обов'язки.

Заступник директора     підпис Вікторія ЖУРБА

В.о. директора – тільки на підставі розпорядчого документу

пункт 5.22.ДСТУ 2020



ГЕРБОВА або ОСНОВНА КРУГЛА  ПЕЧАТКИ 23 реквізит
Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні 
кілька літер найменування посади особи, яка підписала 
документ, але не особистий підпис посадової особи, 
або в спеціально призначеному для цього місці з відміткою 
«МП».

Відбиток печатки в усіх реквізитах електронного документа, 
до складу яких він входить, замінюють електронною 
печаткою, що створюється відповідно до вимог законів 
України 

Директор ОНМЦПК Тетяна ШЕВЧЕНКОпідпис

пункт 5.23.ДСТУ 2020



ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
документів, на які ставиться відбиток печатки: гербової, або круглої, 
що прирівнюється до гербової

Акти (приймання обладнання; виконання робіт; списання; 
експертизи тощо)

Довідки (лімітні; про виплату страхових сум; використання 
бюджетних асигнувань на зарплату; про нараховану і належну 
зарплату тощо)

Довіреність на одержання товарно-матеріальних цінностей, 
бюджетні, банківські, пенсійні, платіжні доручення

Договори (про матеріальну відповідальність, оренду приміщень; 
про виконання робіт тощо)
Подання і клопотання (про нагородження орденами і 
медалями)
Статути Штатні розписи Певні копії документів



Відмітка про засвідчення копії документа 26 реквізит

Відмітка про засвідчення копії документа складається з 
таких елементів: зі слів Згідно з оригіналом (без лапок), 
найменування посади, особистого підпису особи, яка 
засвідчує копію, її власного імені, прізвища  та дати 
засвідчення копії.
Приклад: КОПІЯ

ТЕКСТ ДОКУМЕНТА

Згідно з оригіналом
Директор ОНМЦ    підпис         Тетяна ШЕВЧЕНКО

Дата. Відбиток печатки

пункт 5.26.ДСТУ 2020



Відмітка про ознайомлення 28 реквізит
Відмітка про ознайомлення з документом свідчить про факт
ознайомлення працівника(-ів) зі змістом управлінської дії
стосовно нього (них) та складається з таких елементів:

слів З документом ознайомлений(-а, -і): (без лапок), особистого(-
их) підпису(-ів), власного(-их) імені(імен), дати, яку кожний
працівник власноручно проставляє під час ознайомлення

Приклад:

З наказом ознайомлений (ознайомлені)

______Володимир ШЕВЧУК 12.01.2022

Відмітку про ознайомлення з документом розміщують нижче
реквізиту «Підпис»

пункт 5.28. ДСТУ 2020



Розділ 6  Вимоги до бланків документів та їх 
оформлення

Для виготовлення бланків організаційно-розпорядчих 
документів потрібно використовувати аркуші паперу формату А4 
(210 мм × 297 мм) та А5 (210 мм × 148 мм)

Бланки документів повинні мати такі поля у 
міліметрах: 30 — ліве; 10 — праве; 20 — верхнє та 
нижнє.

Реквізит 01 (герб) розміщують над серединою реквізиту 03 
(найменування особи вищого рівня)

Бланки документів виготовляють на білому папері високої 
якості фарбами насичених кольорів. Допустимо виготовляти 
бланки за допомогою комп’ютерної техніки.

пункт 6.1. ДСТУ 2020



Розділ 7 Вимоги до виготовлення документів

Організаційно-розпорядчі документи виготовляють за 
допомогою автоматизованих та/або друкувальних засобів.

Окремі внутрішні документи (заяви, пояснювальні та
доповідні записки тощо), авторами яких є посадові та інші
фізичні особи, допустимо оформлювати рукописним
способом.

Для друкування текстів документів потрібно використовувати
гарнітуру Times New Roman та шрифт розміром 12—14
друкарських пунктів.

Складові частини реєстраційного індексу відокремлюємо 
правобічною похилою рискою, а не дефісом: 

Наприклад в наказах не № 277-к-тр, а № 277/к/тр

У листах: 01-10/123 пункт 7.2. ДСТУ 2020



Розділ 7 Вимоги до виготовлення документів

Реквізити «Найменування юридичної особи вищого рівня», 
«Найменування юридичної особи», «Назва виду документа» 
друкують великими літерами.

Наприклад: ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА    НАКАЗ  ПРОТОКОЛ

Крапку в кінці заголовка не ставлять

Під час оформлення документів потрібно дотримуватися 
таких відступів від межі лівого поля документа:

10 мм — для абзаців у тексті;

100 мм—для реквізитів «Гриф затвердження документа»

Не   роблять   відступ   від   межі   лівого   поля   для   реквізитів   
«Дата   документа», «Заголовок до тексту документа», а також 
слів «СЛУХАЛИ», «ВИСТУПИЛИ», «ВИРІШИЛИ», 
«УХВАЛИЛИ», «НАКАЗУЮ», «ЗОБОВ’ЯЗУЮ» «ПРИЙНЯТИ», 
«ЗВІЛЬНИТИ», «НАДАТИ»

пункт 7.6., 7.7. ДСТУ 2020



НСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ОБЛАСНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Н А К А З

07 жовтня 2022 року м. Нськ №24/к/тр

Про прийняття на роботу 

Василя СОКОЛЕНКА

ПРИЙНЯТИ:

СОКОЛЕНКА Василя Петровича на посаду методиста  10 жовтня 2022 року ……..

Підстава: заява В.Соколенка від 07.10.2021

Директор підпис Тетяна ЖИРЕНКО

Віза:

Головний бухгалтер Тетяна НОВА

З наказом ознайомлений підпис Василь СОКОЛЕНКО 

07.10.2022



Розділ 7 Вимоги до виготовлення документів

Тексти документів постійного та тривалого 
(понад 10 років) зберігання друкують на 
одному боці аркуша. 

Документи тимчасового строку (до 10 років 
включно) зберігання можна друкувати на 
лицьовому і зворотному боці аркуша.

пункт 7.11. ДСТУ 2020



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ 

ДСТУ 4163:2020

Ігнорувати не можна, 
застосовувати!



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


